Sempre estivemos com você.
Agora toda sua família
vê isso.

Soluções Completas
para Construções
em Paredes de
Concreto

Tomadas & Interruptores

A qualidade dos
produtos WEG
dentro da sua casa

Sujeito a alterações sem aviso prévio. As informações contidas são valores de referência.
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A WEG já comprovou sua presença no mercado
como sinônimo de qualidade e agora toda sua
família pode ver e sentir diariamente toda
segurança e confiança que você já conhece.

Miolo Montado

Proteção de Circuitos

Quadros de Distribuição QDW

Minidisjuntores MDW
JJ
JJ
JJ

 orrentes de 2 a 125 A
C
Mono, Bi, Tri e Tetrapolar
Capacidade de interrupção:
g  
3 kA - NBR NM 60898 (residencial)
g  
5 kA - IEC/EN 60947-2 (industrial)

Interruptores Diferenciais
Residuais RDW
JJ
JJ

JJ
JJ

Proteção contra fuga de corrente
Sensibilidade 30 mA (proteção da vida)
ou 300 mA (proteção de instalações)
Bi e Tetrapolar
Correntes de 25 a 100 A

JJ
JJ
JJ

Instalação de 4, 6, 8, 12, 18, 24 e 36 módulos de disjuntores
Modelos de sobrepor e embutir
Acabamento da tampa fumê e branco

Tomadas & Interruptores WEG
JJ

JJ

JJ

 ornecemos o miolo montado e interligado por disjuntores, interruptores,
F
DRs, barramentos, para caixas de disjuntores para instalação em parede
de concreto armado
Ideal para construtoras e instaladoras, facilitando as instalações elétricas
e reduzindo custos com mão de obra
Disponível para 8, 12 ou 24 disjuntores padrão DIN

Proteção de Surtos SPW

JJ
JJ

JJ
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 roteção de equipamentos e instalações
P
Classes I (descargas diretas) e II
(descargas indiretas)
12, 20, 45 e 60 kA (classe II)
12,5 kA (classe I)
Conexão tipo plug-in
Contato auxiliar (opcional)

Diversos modelos que unem estética e funcionalidade em linhas que
abrangem do tradicional ao modular, para uso residencial ou comercial.

Linha Modular Composé

Kit BEK
Chave de Partida para
Condomínio PDW-CA
JJ

JJ

JJ

JJ

 it para caixa de disjuntores para parede de concreto moldado, contendo:
K
porta, suporte para trilho, trilho e elementos de fixação
Barramentos de distribuição e barramentos de neutro e terra vendidos
separadamente
Disponível para 8, 12 ou 24 disjuntores padrão DIN

JJ

Chave de partida para o acionamento de
dois motores que necessitem alternar o
funcionamento entre si, tais como
bombas hidráulicas responsáveis pelo
fornecimento de água em prédios
residenciais, comerciais e industriais
Disponíveis nas tensões 220 e 380 V, de
0,33 a 15 cv

Linhas Tradicionais Padrão e Klin

Conheça nossas linhas. Acesse www.weg.net
Solicite seu orçamento:
Envie um e-mail com o assunto
Parede de Concreto para automacao@weg.net

