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AXOLUTE ETÈRIS
O charme das linhas finas, de design inovador e essencial: espessura mínima
e estética monocromática.

Formas quadradas, design essencial
e estética monocromática.
AXOLUTE ETÉRIS é o novo padrão
de acabamento de linhas ﬁnas de
AXOLUTE, que se distingue por
sua aparência monocromática,

A elegância e linearidade do

e por sua espessura mínima dos

produto fazem do interruptor

interruptores, com apenas 2,5mm

o principal e essencial

de absoluta perfeição.

elemento do espaço.

Apenas 2,5mm
de espessura
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AXOLUTE ETÈRIS
ESPESSURA MÍNIMA
Uma espessura quase imperceptível,
para um interruptor único e com
um charme essencial. Depois da
instalação, a espessura total é
de apenas 2,5mm. Graças a sua
espessura reduzida, sua elegância
e linearidade geométrica, assim
como a posição assimétrica dos
controles, o interruptor torna se
parte integrante da parede na qual
está instalado.

Continuidade perfeita
entre as placas e os
controles
Perﬁl com acabamento
preciso

2,5 mm

ESTÉTICA MONOCROMÁTICA

PLACA
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ESTÉTICA MONOCROMÁTICA

PLACA
PLA
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A TEC
CH

DO INTERRUPTOR
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AXOLUTE ETÈRIS apresenta cores

PLACAS E MECANISMOS

rigorosamente uniformes, que

EM TRÊS ACABAMENTOS

permitem uma continuidade

Os acabamentos são os mesmos

cromática absoluta entre a placa e

que para os mecanismos AXOLUTE:

o mecanismo.

Anthracite, Tech e White.

PLACA WHITE
PLACA
WHITE
W

FORMAS QUADRADAS

AXOLUTE ETÈRIS é também
uma nova forma de conceber
o interruptor que vai além dos
esquemas tradicionais. Sua forma
quadrada característica se torna o
“console” para todos os pontos de
controle e de visualização.

PLACA DE ACABAMENTO TECH PARA 8 MÓDULOS

PLAC
PLACA DE ACABAMENTO TECH
PARA 2 MÓDULOS

A posição assimétrica
dos controles é ressaltada
no design quadrado.
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AXOLUTE ETÈRIS
Liberdade de composição

Com AXOLUTE ETÈRIS é possível

- mecanismos de elétrica tradicionais

criar sistemas elétricos completos,

- mecanismos MY HOME (Automação Residencial)

no estado-da-arte, que incluem:

- Videoporteiros

AXOLUTE ETÈRIS PODE
SER UTILIZADO PARA A
INSTALAÇÃO DE TODOS OS
DISPOSITIVOS MODULARES
DO CATÁLOGO AXOLUTE.

MECANISMOS TRADICIONAIS

MECANISMOS MY HOME

TOUCH SCREEN AXOLUTE ETÈRIS

TOUCH SCREEN E VIDEO
DISPLAY: VERSÃO DEDICADA
A AXOLUTE ETÈRIS
As mesmas funcionalidades dos
dispositivos do catálogo, mas
com o design de linhas ﬁnas,
correspondente à estética padrão
de AXOLUTE ETÈRIS.
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VIDEO DISPLAY AXOLUTE ETÈRIS

AXOLUTE ETÈRIS
Liberdade de composição

Modularidade e simplicidade em
duas versões: grande e pequeno, para
escolher e combinar de acordo com
preferências pessoais e requisitos de
instalação.

Placa 2 módulos para instalação
de 1 ou 2 mecanismos modulares
Axolute

O me
mesmo tamanho para duas placas
com diferentes modularidades
■ 4m
módulos: para a instalação de 1 ou
mecanismos modulares AXOLUTE
2m
■ 8m
módulos: para instalação de todos
os dispositivos modulares AXOLUTE
(1, 2, 3 e 4 módulos)
(1
PLACA DE ACABAMENTO TECH
PARA 4 MÓDULOS

PLACA DE ACABAMENTO TECH
PARA 8 MÓDULOS

Placas especíﬁcas para o
Plac
Video Display e Touch Screen
Vide
AXOLUTE ETÉRIS.
AXO
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AXOLUTE ETÈRIS
EXCELENTE SISTEMA DEDICADO PARA A INSTALAÇÃO

NOVOS COMPONENTES ESPECÍFICOS:

PROCEDIMENTO DE

■ Nova caixa de embutir, para alvenaria ou dry-wall

INSTALAÇÃO TRADICIONAL

■ Novos suportes

■ O procedimento para instalação é o mesmo

■ Novas placas

utilizado para os sistemas tradicionais

Para serem utilizadas com uma nova gama de
acessórios, necessários para completar as diferentes
etapas da instalação.

Nova
Caixa de Embutir

Novo
suporte

Dispositivos AXOLUTE já
listados em catálogo

Novas
placas

A SOLUÇÃO AXOLUTE ETÈRIS
DEVE SER PREVISTA NO
MOMENTO DE PROJETO.
Para instalação da solução são
necessários caixas de embutir,
suportes e placas exclusivas.
Embora o procedimento de
instalação seja similar ao tradicional,
os componentes não são
compatíveis com outras soluções do
mercado.
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AXOLUTE ETÈRIS
AS NOVAS CAIXAS

NOVAS CAIXAS DEDICADAS:

MESMA FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

■ 2 novos formatos modulares (2 e 8 módulos)

QUE PARA AS LINHAS RESIDÊNCIAS

■ mais profundas: para um mínimo avanço do

TRADICIONAIS
■ Alvenaria

interruptor em relação à parede

■ Dry wall e/ou gesso acartonado

Mais profundas que as
caixas tradicionais

Casas dos parafusos reforçadas
com partes metálicas

Capa/Tampa de proteção para
acabamento inclusa (para caixas
de embutir para alvenaria)

As capas/tampas são montadas
utilizando-se acomodação
especíﬁca para um nivelador

PARA PAREDES DE ALVENARIA

2 módulos

8 módulos

PARA PAREDES DRY WALL

2 módulos

8 módulos

(de 10 a 45mm de espessura):

As caixas de embutir de Etèris são mais profundas que as caixas padrão de mercado. Na hora de fazer o projeto, assegure-se de que o
posicionamento está adaptado ao tipo de parede. Por exemplo, considerando uma parede dry wall de espessura 10 cm, não será possível
instalar 2 caixas em oposição uma a outra (uma de cada lado da parede), já que o espaço requerido de 12cm excederia a espessura da parede.
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AXOLUTE ETÈRIS
OS NOVOS SUPORTES
Com Etèris, só dois suportes são necessários
para ter todas as combinações possíveis.

2 módulos

8 módulos

Abas pré-cortadas:
que deverão ser removidos para
a instalação em paredes dry wall.

Para dispositivos
de 1 e 2 módulos

Para ddispositivos
de 1 a 4 módulos

Setas em alto relevo para indicar
a correta direção da instalação.

Assim como os suportes tradicionais AXOLUTE, os suportes
Etèris são entregues com uma capa transparente, para a
proteção do produto durante os procedimentos de alvenaria.
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AXOLUTE ETÈRIS
AS NOVAS PLACAS
■ 2 formatos
■ 3 acabamentos (Mesmos acabamentos White, Tech e Anthracite da linha AXOLUTE)

FORMATO PEQUENO

Apenas 2,5mm
m
de espessura

FORMATO GRANDE

2 módulos

4 módulos

8 módulos

Placa para Touch Screen
e Video Display

Placas de 4 e 8 módulos têm uma
placa de isolamento separada,
para assim garantir a segurança do

O uso da placa de isolamento por
baixo da placa de acabamento é
obrigatório.

interruptor também sem a placa de
acabamento.

RETIRAR A PLACA
DE ACABAMENTO
Para remover as placas
cas de
acabamento já instaladas,
ladas,
deve se utilizar a ventosa
ntosa
especial, item H4802KY.
2KY.
Pressione a ventosa nas
placas já instaladas até ter
total aderência.

Puxar até completamente
desalojar a placa de
acabamento do suporte.
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AXOLUTE ETÈRIS
PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1

2

Inserir a caixa na cavidade.
Use o acessório apropriado
(item 502WBI) para assegurar
um nivelamento perfeito

Cimentar a parede e aplique a massa
de acabamento. Quando a operação
estiver concluída, a caixa não deve
sobressair à parede

INSTALAÇÃO
EM PAREDES
DE ALVENARIA
As operações de

3

4

alvenaria para
fixar a caixa

Fixar o suporte
na caixa.
Se necessário,
cobrir usando
a capa
transparente.

5

na parede de alvenaria
são muito importantes
para garantir um

Corrigir qualquer imperfeição da
parede no entorno da caixa usando
a tampa adequada (item 502CW
ou item 528CW)

resultado visual ótimo.

Interruptor montado
tado
Nota: O procedimento se aplica a ambas
as caixas de 2 e 8 módulos

INSTALAÇÃO
EM PAREDES

3

4

5

REVESTIDAS
Quando Etèris for
instalada em paredes
revestidas (por exemplo,
paredes com azulejos),
será necessário repetir
às etapas 1 e 2 do início
desta página e depois

Depois de remover tampa de
proteção para acabamento, deve-se
encaixar as tampas adequadas
(item 502CW ou item 528CW)

proceder como mostrado
ao lado.
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Caixa de embutir instalada

Encaixar a tampa. Esta tampa
deve servir de guia para cortar
precisamente os azulejos para a
aplicação
Fixar o suporte na caixa.
O suporte deverá ser instalado faceando o
revestimento.
Se necessário, utilize a capa transparente

7

Interruptor montado
tado
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INSTALAÇÃO
EM PAREDES

1

2

3

DRY WALL

Etiquetas adesivas, fornecidas
com as caixas de 2 e 8 módulos,
orientam o corte do gesso.

Deve-se montar a caixa no nicho
criado e reforçar a ﬁxação usando
as lingüetas apropriadas
Preparar os suportes removendo
as abas pré-cortadas

4

5

Instalar o suporte
na caixa.

Interruptorr montado

Se necessário, utilize a
proteção transparente.

MODULARIDADE DA CAIXA DE 2 MÓDULOS
PLACAS DE ACABAMENTO AGRUPADAS

AGRUPANDO AS CAIXAS

Dependendo das necessidades e dos requisitos de projeto, Etèris

Esta operação é a mesma para alvenaria e

pode ser usado para criar conjuntos de interruptores e tomadas

dry-wall, utilizando acoplador especíﬁco

com várias caixas de 2 módulos juntas. Uma vez que a instalação

(502WA). As caixas estarão agrupadas

esteja completa, as placas estarão perfeitamente alinhadas e unidas.

perfeitamente, facilitando os passos
seguintes de instalação.

Acoplador
(item 502W5A)

Exemplo de conﬁguração horizontal com 3 placas

Passagem
para cabo

Passagem para cabo
pré-corte para remoção
Nota: o procedimento acima é aplicável a caixas de 2 e 8 módulos

Exemplo de conﬁguração horizontal com 2 placas
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MODULARIDADE DA CAIXA DE 2 MÓDULOS
INSTALAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA

INSTALAÇÃO EM PAREDES DRY WALL

Depois de inserir as caixas na parede, assegurar

Depois de cortar as placas de gesso e de fixar as caixas,

se estão perfeitamente niveladas, utilizando

preenchendo eventuais lacunas entre as caixas

o acessório apropriado (item 502WBL)

utilizando uma massa para preencher adequada.

1

1

Lacunas a preencher utilizando
massa para preencher.

2

2

Preparar o suporte removendo
as abas pré-cortadas

Aplicar o gesso na parede e ajustar o revestimento. Uma vez que esta fase
foi concluída, as caixas não devem se sobressair em relação à parede.

ALINHANDO E FIXANDO OS SUPORTES

ALINHANDO E FIXANDO OS SUPORTES

Depois de remover às tampas de proteção de

Encaixar os suportes sem apertar os parafusos.

assentamento e de resolver quaisquer imperfeições da

Usar o gabarito, item 502WD e o nivelador,

parede com o acessório apropriado, deve-se encaixar

para alinhar os suportes. Fixar a posição

o suporte sem apertar os parafusos. Use o gabarito,

apertando os parafusos.

item 502WD e o nivelador, para alinhar os suportes.

Depois de ﬁxar os suportes, terminar

Assegurar a posição apertando os parafusos. Depois

a montagem do produto seguindo o

de assegurar os suportes terminar a montagem do

procedimento normal.

produto com o procedimento normal.
Parafuso
não apertado

Parafuso
não apertado

3

3

Antes de apertar os parafusos, posicionar
corretamente com o gabarito, e alinhar os
dois primeiros suportes usando o nivelador.
Apertar na seqüência os parafusos.

4

4

Alinhar e ﬁxar os demais suportes.
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Antes de apertar os parafusos, posicionar
corretamente com o gabarito, e alinhar os
dois primeiros suportes usando o nivelador.
Apertar na seqüência os parafusos

Alinhar e ﬁxar os demais suportes.

Placas
PLACAS ETÈRIS WHITE, TECH E ANTHRACITE
Referência

Descrição

HW4802HD placa de acabamento 2 módulos
HW4802HC
HW4802HS
HW4802HD

HW4802HC

HW4802HS

HW4824HD placa de acabamento 4 módulos
HW4824HC
HW4824HS
HW4828HD placa de acabamento 8 módulos
HW4828HC
HW4828HS
HW4826HD placa de acabamento touch screen e vídeo display
HW4826HC
HW4826HS

HW4824HD

HW4824HC

HW4824HS

HW4828HD

HW4828HC

HW4828HS

HW4826HD

HW4826HC

HW4826HS

AXOLUTE
OLUTE CATÁLOGO

AXOLUTE ETÈRIS
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO AXOLUTE ETÈRIS
2 e 4 módulos

Caixas de embutir

Suportes

Número de módulos

Placas

HW4802HC
502W
(70.5x70.5x58)

H4702W

HW4802HS

PB502W
(70.5x70.5x58)
2 módulos
HW4802HD

HW4824HC

528W
(128.5x128.5x58)

HW4824HS

H4728W

PB528W
(116.5x116.5x58)
4 módulos
HW4824HD

16

Caixas de embutir

Suportes

Número de módulos

Placas

HW4828HC

AXOLUTE
OLUTE CATÁLOGO

8 módulos, Touch Screen e Video Display

528W
(128.5x128.5x58)

HW4828HS

H4728W

PB528W
(116.5x116.5x58)
8 módulos
HW4828HD

HW4826HC
HW4684
528W
(128.5x128.5x58)
349243

HW4826HS

349241
349340
PB528W
(116.5x116.5x58)
349242

HW4826HD
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AXOLUTE ETÈRIS
Suportes, caixas e acessórios
SUPORTES

HH4702W
02W

Referência

Descrição

H4702W

Suporte 2 módulos com capa transparente. Pode ser utilizado com caixas
de embutir para parede de alvenaria (item 502W) ou para parede dry
wall (item PB502W).

H4728W

Suporte 8 módulos com capa transparente. Pode ser utilizado com caixas
de embutir para parede de alvenaria (item 528W) ou para parede dry
wall (itemPB528W).

H4728W

CAIXAS DE EMBUTIR

502W

Referência

Descrição

502W

Caixa de embutir 2 módulos, para parede de alvenaria com tampa de
proteção para acabamento fornecida

528W

Caixa de embutir 8 módulos para parede de alvenaria com tampa de
proteção para acabamento fornecida

PB502W

Caixa de embutir 2 módulos para parede dry wall fornecido com
lingüetas de ﬁxação

PB528W

Caixa de embutir 8 módulos para parede dry wall fornecido com
linguetas de ﬁxação

528W
28W

PB502W

PB528W

ACESSÓRIOS

H4802KY

528CW

502WA
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502WBL

502CW

502WD

Referência

Descrição

H4802KY

Ventosa para remoção das placas de acabamento Etèris

502WBL

Suporte para nivelador com nivelador para posicionar corretamente as
caixas e alinhar os suportes

502CW

Tampa 2 módulos para orientação do revestimento da parede em torno
de uma caixa de 2 módulos. Também é útil para lidar com qualquer tipo
de imperfeição da parede

528CW

Cobertura 8 módulos para orientação do revestimento da parede
em torno de uma caixa de 8 módulos. Também é útil para lidar com
qualquer tipo de imperfeição da parede

502WD

Gabarito para alinhar 2 suportes de 2 módulos em instalações
agrupadas, ou para marcar a posição do corte a fazer em paredes de dry
wall

502WA

Acoplador, usado para unir duas caixas: 2 módulos para paredes de
alvenaria e dry wall, para agrupar e alinhar perfeitamente as caixas

503ED

Acoplador de caixas para parede de alvenaria (502W e 528W).
Finalizada a instalação, as placas estarão a 27 mm de distancia uma da
outra.

503ED
Nota: os códigos destas páginas são especíﬁcos para AXOLUTE ETÈRIS.
Para ter os códigos dos mecanismos, referir se ao catálogo BTICINO AXOLUTE.

Dados dimensionais (mm) - Placas
2,5

C

A

82,5

82,5

Dados dimensionais (mm) - Caixas de Embutir

HW4802HC - HW4802HD - HW4802HS

B
C

2,5

128

A

128

502W

AXOLUTE
OLUTE FICHA TÉCNICA

AXOLUTE Etèris

PB502W

a
80
70,5

502W
PB50W

HW4828HC - HW4828HD - HW4828HS

b
70,5
70,5

2,5

c
58
58
C

128

A

128

B

528W

HW4824HC - HW4824HD - HW4824HS
128

B
C

2,5

A

TOP

128

TOP

PB528W

HW4826HC - HW4826HD - HW4826HS

528W
PB528W

B
a
128,5
116,5

b
128,5
116,5

c
58
58

19

Acesse www.legrandgroup.com.br e faça já o seu cadastro.
E-mail: clube.contato@legrand.com.br

Rua Verbo Divino, 1207 – Bl. A
Chácara Sto. Antonio
04719-002 – São Paulo - SP
Tel: (11) 5644-2400
Fax: (11) 5181-0604 / 5181-5914
www.bticino.com.br
Central de atendimento
0800-16-0316
atendimento@bticino.com.br
Visite o Concept Store
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1525
Jardim Europa
01441-001 – São Paulo – SP
Tel. (11) 3063-5537 / 5548
e-mail: conceptstore@bticino.com.br

K006938/5.000- 08.11

Faça parte deste mundo de vantagens!

