






Suporte Universal

SUPORTES SUPORTES

SU-280i

Fixos Fixos

TV’s de até 85’’

Cód. 61744 | Caixa com 6 Peças

Carga de até 100kg

Alta Resistência

Modelo universal para todas as TVs de tela fina de 
10” a 85”. Possui sistema de fixação UNIVERSAL 
adaptando-se a todos os televisores, independente 
da marca ou modelo. Após instalado a TV fica 4 
cm distante da parede. Acompanha gabarito para 
facilitar a instalação. Suportes e roldanas em 
polímero com alta resistência testada e aprovada 
com carga superior a 100 Kg. Incluso kit de 
montagem com parafusos que atendem as diversas 
marcas de modelos de TV. Indicado para instalação 
em paredes de alvenaria. VESA UNIVERSAL.

4cm da parede
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Suporte Universal

SU-290i

TV’s de até 85’’

Carga de até 100kg

Auto ajustável

Cód. 61811  | Caixa com 6 Peças

Suporte fixo para TV de 10″ a 85″. Modelo universal para 
todas as TVs de tela fina de 10” a 85”. Possui sistema de 
fixação UNIVERSAL adaptando-se a todos os televisores, 
independente da marca ou modelo. Após instalado a TV 
fica 4 cm distante da parede. Acompanha gabarito para 
facilitar a instalação. Contém alguns ajustes no momento 
da instalação que possibilita melhor centralização de sua 
TV. Suporte em aço carbono com pintura eletrostática 
proporcionando melhor acabamento e resistência a 
desgaste do produto, e roldanas em polímero  com alta 
resistência testada e aprovada com carga superior a 
100 Kg. Roldana exclusiva auto ajustável e suporte com 
regulagem para facilitar a instalação na parede ou painel 
de madeira. Incluso kit de montagem com parafusos que 
atendem as diversas marcas de modelos de TV. Indicado 
para instalação em paredes de alvenaria e painel em 
madeira.VESA UNIVERSAL.

4cm da parede
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Medida embalagem unitária
13,5 x 5 x 11 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
18 x 16,5 x 14 cm (C x L x A)

Medida embalagem unitária
13,5 x 5 x 11 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
18 x 16,5 x 14 cm  (C x L x A)



Suporte Universal

SU-45i

TV’s de até 85’’

Suporte fixo para TV de 10″ a 85″. Modelo universal para todas 
as TVs de tela fina de 10” a 85”. Possui sistema de fixação 
UNIVERSAL adaptando-se a todos os televisores, independente 
da marca ou modelo. Após instalado a TV fica 4 cm distante da 
parede. Acompanha gabarito para facilitar a instalação. Contém 
alguns ajustes no momento da instalação que possibilita melhor 
centralização de sua TV. Suporte em aço carbono com pintura 
eletrostática proporcionando melhor acabamento e resistência a 
desgaste do produto, e roldanas em aluminio com alta resistência 
testada e aprovada com carga superior a 100 Kg. Roldana exclusiva 
auto ajustável e suporte com regulagem para facilitar a instalação 
na parede ou painel de madeira. Incluso kit de montagem com 
parafusos que atendem as diversas marcas de modelos de TV. 
Indicado para instalação em paredes de alvenaria e painel em 
madeira.VESA UNIVERSAL.

Cód. 61812 | Caixa com 6 Peças

Ajuste Especial

4cm da parede
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Medida embalagem unitária
13,5 x 5 x 11,5 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
20 x 16,5 x 15,5 cm (C x L x A)

SUPORTES SUPORTESFixos Fixos

Suporte Universal

SU-25i

Cód. 61757  | Caixa com 6 Peças

Modelo universal para todas as TVs de tela fina de 10” 
a 85”. Possui sistema de fixação UNIVERSAL adaptando-
se a todos os televisores, independente da marca ou 
modelo. Após instalado a TV fica 4 cm distante da parede. 
Acompanha gabarito para facilitar a instalação. Suporte 
em aço carbono com pintura eletrostática proporcionando 
melhor acabamento e resistência a desgaste do produto, 
e roldanas em alumínio com alta resistência testada e 
aprovada com carga superior a 100 Kg, roldana exclusiva 
auto ajustável. Incluso kit de montagem com parafusos 
que atendem as diversas marcas de modelos de TV. 
Indicado para instalação em paredes de alvenaria e painel 
em madeira.VESA UNIVERSAL.

TV’s de até 85’’

Carga de até 100kg

Suporte em Aço

4cm da parede
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Medida embalagem unitária
13,5 x 5 x 11 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
18 x 16,5 x 14 cm (C x L x A)



SUPORTES SUPORTESFixos Fixos

Suporte Universal

SU-50i

Modelo universal para todas as TVs de tela fina de 
10” a 85”. Possui sistema de fixação UNIVERSAL 
adaptando-se a todos os televisores, independente 
da marca ou modelo. Após instalado a TV fica 4 
cm distante da parede. Acompanha gabarito para 
facilitar a instalação. Suporte em aço carbono 
com pintura eletrostática proporcionando melhor 
acabamento e resistência a desgaste do produto, 
e roldana em alumínio com alta resistência testada 
e aprovada com carga superior a 100 Kg. Roldanas 
exclusiva auto ajustável. Incluso kit de montagem 
com parafusos que atendem as diversas marcas 
de modelos de TV. Indicado para instalação em 
paredes de alvenaria .VESA UNIVERSAL.

Cód. 61566 | Caixa com 6 Peças

TV’s de até 85’’

Carga de até 100kg

Roldanas em Alumínio

4cm da parede
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Medida embalagem unitária
12,5 x 4,5 x 18 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
26,5 x 15,5 x 14 cm (C x L x A)

Suporte Universal

SU-100i

TV’s de até 85’’

Carga de até 100kg

Vesa Universal

Cód. 61539  | Caixa com 6 Peças

Suporte fixo para TV de 10″ a 85″. Modelo universal para 
todas as TVs de tela fina de 10” a 85”. Possui sistema de 
fixação UNIVERSAL adaptando-se a todos os televisores, 
independente da marca ou modelo. Após instalado a TV 
fica 4,5 cm distante da parede. Acompanha gabarito para 
facilitar a instalação. Suporte em aço carbono com pintura 
eletrostática proporcionando melhor acabamento e 
resistência a desgaste do produto, e roldana em alumínio 
com alta resistência testada e aprovada com carga 
superior a 100 Kg. Roldanas exclusiva auto ajustável. 
Contém um calço com sistema organizador de cabo.
Incluso kit de montagem com parafusos que atendem 
as diversas marcas de modelos de TV. Indicado para 
instalação em paredes de alvenaria. VESA UNIVERSAL.

4,5cm da parede

10

Medida embalagem unitária
15 x 5 x 17 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
28,5 x 17 x 16 cm (C x L x A)



Suporte Inclinação

SU-320i

TV’s de até 85’’

Carga de até 100kg

Inclinação 20º

Suporte inclinado para TV de 14″ a 85″ com Vesa 
Universal. Modelo inclinado para todas as TVs de 
tela fina de 10” a 85”. Possui sistema de inclinação 
adaptando-se a todos os televisores, independente 
da marca ou modelo. Após instalado a TV fica 7,5 
cm distante da parede. Acompanha instrução de 
montagem para facilitar a instalação e Gabarito Vesa. 
Suporte em aço carbono com pintura eletrostática 
proporcionando melhor acabamento e resistência a 
desgaste do produto testado e aprovado com carga 
superior a 100 Kg. O Suporte possui inclinação de 20° 
para melhor atender as necessidades incluso kit de 
montagem com parafusos que atendem as diversas 
marcas de modelos de TV. Indicado para instalação 
em paredes de alvenaria .VESA UNIVERSAL. Já vem 
montado!

Cód. 61762  | Caixa com 6 Peças11

Medida embalagem unitária
16,5 x 11 x 8 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
27 x 26 x 17,5 cm (C x L x A)

SUPORTES SUPORTESFixos Fixos

Suporte Inclinação

SU-300i

TV’s de até 85’’

Carga de até 100kg

Inclinação 15º

Cód. 61571  | Caixa com 6 Peças

Suporte inclinado para TV de 10″ a 85″ com vesa universal.
Modelo inclinado para todas as TVs de tela fina de 10” a 
85”. Possui sistema de inclinação adaptando-se a todos 
os televisores, independente da marca ou modelo. Após 
instalado a TV fica 5 cm distante da parede. Acompanha 
instrução de montagem para facilitar a instalação e Gabarito 
Vesa. Suporte em aço carbono com pintura eletrostática 
proporcionando melhor acabamento e resistência a 
desgaste do produto e roldanas em aluminio com alta 
resistência testada e aprovada com carga superior a 100 
Kg. Roldanas exclusiva auto ajustável. O Suporte possui 
inclinação de 15° para melhor atender as necessidades 
incluso kit de montagem com parafusos que atendem as 
diversas marcas de modelos de TV. Indicado para instalação 
em paredes de alvenaria . Já vem montado!
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Medida embalagem unitária
18,5 x 18 x 8,5 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
27,5 x 19 x 38 cm (C x L x A)



Suporte Articulado

SU-370i

TV’s de até 55’’

Carga de até 40kg

Inclinação 15º Articulação 30º

Cód. 61755  | Caixa com 6 Peças

Suporte articulado para TV de 10″ a 55″ com vesa 
máximo de 400 x 400. Modelo articulado  para todas 
as TVs de tela fina de 14” a 55”. Possui sistema de 
articulação e inclinação adaptando-se a todos os 
televisores, independente da marca ou modelo. 
Após instalado a TV fica 7 cm distante da parede. 
Acompanha instrução de montagem para facilitar 
a instalação. Suporte em aço carbono com pintura 
eletrostática proporcionando melhor acabando e 
resistência a desgaste do produto, e prolongadores 
em aço com alta resistência testada e aprovado 
com carga superior a 40 Kg. O Suporte possui 
inclinação de 15° e articulação de 30° para melhor 
atender as necessidades. Incluso kit de montagem 
com parafusos que atendem as diversas marcas de 
modelos de TV. Indicado para instalação em paredes 
de alvenaria.VESA 400 x 400. Já vem preparado para 
uma montagem rápida e fácil!
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SUPORTES Articulados

Suporte Universal

SU-200i

TV’s de até 85’’

Suporte fixo para TV de 10″ a 85″. Modelo universal 
para todas as TVs de tela fina de 10” a 85”. Possui 
sistema de fixação UNIVERSAL adaptando-se a 
todos os televisores, independente da marca ou 
modelo. Após instalado a TV fica 2,5 cm distante da 
parede para melhor aproveitamento do seu espaço 
. Acompanha gabarito para facilitar a instalação. 
Suporte em aço carbono com pintura eletrostática 
proporcionando melhor acabamento e resistência 
a desgaste do produto, e roldanas em alumínio 
com alta resistência testada e aprovada com 
carga superior a 100 Kg. Roldana exclusiva auto 
ajustável. Incluso kit de montagem com parafusos 
que atendem as diversas marcas de modelos de TV. 
Indicado para instalação em paredes de alvenaria. 
VESA UNIVERSAL. 

Cód. 61588 | Caixa com 6 Peças

Carga de até 100kg

Ultra Slim

2,5cm da parede
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Medida embalagem unitária
16 x 5 x 10,5 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
17 x 16 x 18 cm (C x L x A)

Medida embalagem unitária
25 x 13,5 x 7 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
28 x 23 x 26 cm (C x L x A)

SUPORTES Fixos



Suporte Bi-Articulado

SU-450i

TV’s de até 55’’

Carga de até 40kg

Inclinação 15º Articulação 30º

Cód. 61756  | Caixa com 6 Peças

Suporte bi-articulado para TV de 10″ a 55″ com 
Vesa máximo de 400 x 400. Modelo articulado  
para todas as TVs de tela fina de 14” a 55”. Possui 
sistema de articulação e inclinação adaptando-
se a todos os televisores, independente da 
marca ou modelo. Após instalado a TV fica 
com mínimo 6 cm distante da parede e máximo 
de 21 cm quando está totalmente estendido. 
Acompanha instrução de montagem para 
facilitar a instalação. Suporte em aço carbono 
com pintura eletrostática proporcionando melhor 
acabamento e resistência a desgaste do produto, 
e prolongadores em aço com alta resistência 
testada e aprovado com carga superior a 40 Kg. 
O Suporte possui inclinação de 15° e articulação 
de 30° para melhor atender as necessidades. 
Incluso kit de montagem com parafusos que 
atendem as diversas marcas de modelos de 
TV. Indicado para instalação em paredes de 
alvenaria. VESA 400 x 400. Já vem preparado 
para uma montagem rápida e fácil!

SUPORTES Articulados

Suporte Tri-Articulado

SUPORTES

SU-500i

Articulados

TV’s de até 55’’

Carga de até 40kg

Inclinação 15º Articulação 30º

Cód. 61575  | Caixa com 6 Peças

Suporte tri-articulado para TV de 10″ a 55″ com 
vesa máximo de 400 x 400. Modelo articulado  
para todas as TVs de tela fina de 14” a 55”. Possui 
sistema de articulação e inclinação adaptando-
se a todos os televisores, independente da 
marca ou modelo. Após instalado a TV fica 
com mínimo 9 cm distante da parede e máximo 
de 28 cm quando está totalmente estendido. 
Acompanha instrução de montagem para 
facilitar a instalação. Suporte em aço carbono 
com pintura eletrostática proporcionando 
melhor acabamento e resistência a desgaste 
do produto, e prolongadores em aço com alta 
resistência testada e aprovado com carga 
superior a 40 Kg. O Suporte possui inclinação 
de 15° e articulação de 30° para melhor atender 
as necessidades. Incluso kit de montagem com 
parafusos que atendem as diversas marcas de 
modelos de TV. Indicado para instalação em 
paredes de alvenaria. VESA 400 x 400. Já vem 
preparado para uma montagem rápida e fácil!
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Medida embalagem unitária
26 x 13 x 7 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
27,5 x 22 x 27 cm (C x L x A)

Medida embalagem unitária
29 x 15,5 x 6,5 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
33 x 29,5 x 14 cm (C x L x A)



Suporte Bi-Articulado
Telescópico

SU-570i

TV’s de até 32’’

Carga de até 40kg

Inclinação 15º Articulação 30º

Cód. 61760  | Caixa com 6 Peças

Suporte bi-articulado para TV de 10″ a 32″ com vesa 
máximo de 400 x 200. Modelo articulado  para todas 
as TVs de tela fina de 14” a 32”. Possui sistema de 
articulação e inclinação adaptando-se a todos os 
televisores, independente da marca ou modelo. Após 
instalado a TV fica com mínimo 9 cm distante da 
parede e máximo de 50 cm quando está totalmente 
estendido. Acompanha instrução de montagem 
para facilitar a instalação. Suporte em aço carbono 
com pintura eletrostática proporcionando melhor 
acabamento e resistência a desgaste do produto, e 
prolongadores em aço com alta resistência testada e 
aprovado com carga superior a 40 Kg. O Suporte possui 
inclinação de 15° e articulação de 30° para melhor 
atender as necessidades. Incluso kit de montagem 
com parafusos que atendem as diversas marcas de 
modelos de TV. Indicado para instalação em paredes 
de alvenaria. VESA 400 x 200. Já vem preparado para 
uma montagem rápida e fácil! 

SUPORTES Articulados

Suporte de Teto 
Telescópico

SUPORTES

SU-600i

Articulados

TV’s de até 55’’

Carga de até 40kg

Inclinação 15º Articulação 30º

Cód. 61677  | Caixa com 6 Peças

Suporte bi-articulado para TV de 10″ a 55″ 
com vesa máximo de 400 x 400. Modelo 
articulado  para todas as TVs de tela fina 
de 14” a 55”. Possui sistema de articulação 
e inclinação adaptando-se a todos os 
televisores, independente da marca ou 
modelo. Após instalado a TV fica com 
mínimo 48 cm distante do teto e máximo de 
78 cm quando está totalmente estendido. 
Acompanha instrução de montagem para 
facilitar a instalação. Suporte em aço carbono 
com pintura eletrostática proporcionando 
melhor acabamento e resistência a desgaste 
do produto, e prolongadores em aço com 
alta resistência testada e aprovado com 
carga superior a 40 Kg. O Suporte possui 
inclinação de 15° e articulação de 30° para 
melhor atender as necessidades. Incluso kit 
de montagem com parafusos que atendem as 
diversas marcas de modelos de TV. Indicado 
para instalação em tetos de alvenaria. VESA 
400 x 400. Já vem preparado para uma 
montagem rápida e fácil!

17 18

Medida embalagem unitária
39,5 x 19,5 x 9,5 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
40,5 x 40,5 x 30,5 cm (C x L x A)

Medida embalagem unitária
50 x 13,5 x 8 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
51 x 29 x 26,5 cm (C x L x A)



Suporte de Teto 
para Projetor 

SP-100i

20cm do Teto

Suporta 15kg

Inclinação 25º Articulação 360º

Cód. 61693  | Caixa com 6 Peças

Suporte universal para a instalação de projetor. 
Possui sistema de articulação e inclinação 
adaptando-se a todos os projetores, independente 
da marca ou modelo. Após instalado o projetor 
fica com mínimo 20 cm distante do teto e máximo 
de 25 cm quando está totalmente estendido. 
Acompanha instrução de montagem para 
facilitar a instalação. Suporte em aço carbono 
com pintura eletrostática proporcionando melhor 
acabamento e resistência a desgaste do produto, 
e prolongadores em aço com alta resistência 
testada e aprovado com carga superior a 15 Kg. 
O Suporte possui inclinação de até 25° vertical  
e articulação de 360° para melhor atender as 
necessidades. Incluso kit de montagem com 
parafusos que atendem as diversas marcas de 
modelos de projetor. Indicado para instalação em 
tetos de alvenaria. Já vem preparado para uma 
montagem rápida e fácil!

SUPORTES Projetor
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Medida embalagem unitária
20,5 x 12,5 x 10 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
40 x 21,5 x 21,5 cm (C x L x A)

SUPORTES Multiuso

Suporte Multiuso 

SU-250i

Cód. 61841  | Caixa com 5 Peças

Para qualquer tipo de aparelho

Carga Máxima de 2kg

Abertura de até 32cm

Suporte multiuso para Blu-Ray, conversor digital, 
DVD player e acessorios em geral. Ideal para 
instalar seu aparelho na posição e altura desejada. 
Possui regulagem na largura com abertura de até 
32 cm. Suporte em polimero com alta resistencia, 
testado e aprovado com carga superior a 2 Kg

Medida embalagem unitária
6,7 x 2,9 x 20,5 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
21,5 x 12,5 x 14,5 cm (C x L x A)
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Suporte Micro Indusat 

SU-1100i

Montagem simplificada

Suporte para Micro-ondas ou forno elétrico. Ótima 
opção para colocar seu aparelho no lugar e altura 
ideal. Possui regulagens na profundidade que varia 
entre mínimo de 29,5 cm e máximo de 49,5 cm. 
Suporte em aço carbono com pintura eletrostática 
proporcionando melhor acabamento e resistência a 
desgaste do produto. Testado e aprovado com carga 
superior a 30 kg. Montagem universal, sendo que a 
largura do suporte pode ser colocada conforme a 
necessidade. 

Pronto para instalar com 4 pontos de fixação, produto 
discreto, indicado para a instalação de fornos micro-
ondas e fornos elétricos que possuem carga até 30 
Kg e medidas compatíveis com o suporte. Hastes 
com canal rebaixado que proporciona o perfeito 
encaixe dos fornos garantindo segurança. Incluso 
kit de montagem com parafusos de alta resistência 
para fixação em paredes. Indicado para instalação 
em paredes de alvenaria.

Melhor resistência

Super slim

22Cód. 61846  | Caixa com 6 Peças

Medida embalagem unitária
27 x 5 x 10 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
27 x 15 x 20 cm (C x L x A)

SUPORTES Micro-ondasSUPORTES Micro-ondas
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Suporte 

Micro-ondas

Suporte para Micro-ondas ou forno 
elétrico. Ótima opção para colocar 
seu aparelho no lugar e altura ideal. 
Possui regulagens na largura que varia 
entre mínimo de 39,5 cm e máximo 
de 66 cm, e profundidade de 40 cm. 
Suporte em aço carbono com pintura 
eletrostática proporcionando melhor 
acabamento e resistência a desgaste 
do produto. Testado e aprovado com 
carga superior a 50 kg. Contém apoios 
laterais para dar mais segurança ao 
seu eletrodoméstico e acabamentos 
em Polímero para o seu equipamento 
não ter contato direto com as peças 
em aço carbono. Incluso kit de 
montagem com parafusos de alta 
resistência para fixação em paredes. 
Indicado para instalação em paredes 
de alvenaria.

Regulável

Carga de até 30kg

Excelente Acabamento

Cód. 23793  | Caixa com 5 Peças

Medida embalagem unitária
41,5 x 13 x 8,5 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
43 x 14,5 x 44 cm (C x L x A)

21





Base com Imã para Fixação

Com cabo de 1,5m: Cód. 61790 | Com cabo de 5m: Cód. 61789 | Caixa com 6 Peças

- Antena ideal para o sinal digital;
- Capta sinais VHF, UHF e HDTV;
- Pronta para instalar;
- Compatível com todos os modelos de televisores   
  e conversores do mercado, inclusive TV’s de tubo;
- Desenvolvida em Polímero de alta resistência.

Antena Interna

ANTENAS

AI-920i

Internas

Super Compacta

Opções de Cabo: 1,5m | 5m
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Especificações Elétricas:
- 45 a 230 MHZ e 470 a 862MHZ(VHF e UHF);
- Canal 2 a 69;
- Impedância: 75 Ohms;

Medida embalagem unitária
7 x 7 x 20 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
22 x 15 x 21 cm (C x L x A)

Pronta para Instalar

Cód. 61840 | Caixa com 6 Peças

- Antena ideal para sinal digital;
- Sintonia com VHF, UHF e HDTV;
- Compatível com todos os modelos de televisores    
  e conversores do mercado, inclusive TV’s de tubo;
- Desenvolvida em polímero de alta resistência,;
- Acompanha cabo coaxial de 1,5 metros;
- Possui em sua base fita adesiva para fixação;

Antena Interna Digital Slim 

AI-650i

Super Discreta

Cabo: 1,5m

25

ANTENAS Internas

Especificações Elétricas:
- 45 a 230 MHZ e 470 
  a 862MHZ(VHF e UHF);
- Canal 2 a 69;
- Impedância: 75 Ohms;

Medida embalagem unitária
23 x 9,5 x 3,5 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
27 x 25 x 11,5 cm (C x L x A)



Antena Interna

AI-950i

Cabo 5m

Cód. 61635 | Caixa com 6 Peças

- Antena ideal para o sistema digital;
- Sintonia com sinais VHF, UHF e HDTV;
- Compatível com todos os modelos de televisores    
  e conversores do mercado, inclusive TV’s de tubo;
- Moderna e supercompacta;
- Produzida em alumínio e polímero de alta resistência.

ANTENAS Internas

Elegante Compacta

Pronta para Instalar
Base com Imã para Fixação

Com cabo de 1,5m: Cód. 61805 | Com cabo de 5m: Cód. 61806 | Caixa com 6 Peças

- Antena digital ideal para o sinal digital;
- Sintonia com sinais VHF, UHF e HDTV;
- Super compacta;
- Pronta para instalar;
- Compatível com todos os modelos de televisores   
  e conversores do mercado, inclusive TV’s de tubo;
- Desenvolvida em polímero de alta resistência.

Antena Digital Portátil 

AI-960i

Super Compacta

Opções de Cabo: 1,5m | 5m
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Especificações Elétricas:
- 45 a 230 MHZ e 470 a 862MHZ(VHF e UHF);
- Canal 2 a 69;
- Impedância: 75 Ohms;

Especificações Elétricas:
- 45 a 230 MHZ e 470 a 862MHZ(VHF e UHF);
- Canal 2 a 69;
- Impedância: 75 Ohms;

Medida embalagem unitária
7 x 7 x 22 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
26,5 x 14 x 23 cm (C x L x A)

Medida embalagem unitária
7 x 7 x 22 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
26,5 x 14 x 22,5 cm (C x L x A)

ANTENAS Internas



Antena Externa
10 Elementos

AE-850i

Compatível com 
todas as TVs e Conversores

Sistema Coletivo de Alcance

Sem Kit: Cód. 61795 | Com Kit: Cód. 61798 | Caixa com 5 Peças Sem Kit: Cód. 61514 | Com Kit: Cód. 61695 | Caixa com 5 Peças

- Antena ideal para sistema digital;
- Acompanha mastro e cabo coaxial na opção c/kit;
- Sintonia com sinais VHF, UHF e HDTV;
- Compatível com todos os modelos de televisores    
  e conversores do mercado, inclusive TV’s de tubo;
- Moderna e supercompacta;
- Dipolos em alumínio, potencializando seu 
  poder de recepção;

Medida embalagem unitária
38 x 33,5 x 7 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
38 x 38 x 39 cm (C x L x A)

Medida embalagem unitária
72 x 35 x 7 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
72 x 37,5 x 38,7 cm (C x L x A)

Especificações Elétricas:
- 45 a 230 MHZ e 470 a 862MHZ(VHF e UHF);
- Canal 2 a 69;
- Impedância: 75 Ohms;
- Conector F Fêmea Dianteiro;

Especificações Elétricas:
- 45 a 230 MHZ e 470 a 862MHZ(VHF e UHF);
- Canal 2 a 69;
- Impedância: 75 Ohms;
- Conector F Fêmea Dianteiro;

- Antena ideal para o sistema digital;
- Acompanha mastro e cabo coaxial na opção c/kit;
- Sintonia com sinais VHF, UHF e HDTV;
- Compatível com todos os modelos de televisores    
  e conversores do mercado, inclusive TV’s de tubo;
- Produzida em alumínio, o que  garante ótima    
  recepção e alto ganho;
- Dipolos em alumínio, potencializando seu 
  poder de recepção;
- Resistente a diversas condições climáticas.

ANTENAS Externas
Antena Log Digital
16 Elementos

ANTENAS

AE-900i

Externas

Proteção UV
Proteção UV

Antena Compacta
Maior Durabilidade
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Opção que
Opção que



Antena Externa
34 Elementos

AE-900i

Longo Alcance de Sinal

Sem Kit: Cód. 61515 | Com Kit: Cód. 61794 | Caixa com 5 Peças

- Antena ideal para o sistema digital;
- Acompanha mastro e cabo na opção c/ kit;
- Sintonia com sinais VHF, UHF e HDTV;
- Compatível com todos os modelos de televisores    
  e conversores do mercado, inclusive TV’s de tubo;
- Compacta e resistente;
- Dipolos em alumínio, potencializando seu 
  poder de recepção;

ANTENAS Externas ANTENAS Externas

Proteção UV

Alta Potência + Elementos
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Opção que

Especificações Elétricas:
- 45 a 230 MHZ e 470 a 862MHZ(VHF e UHF);
- Canal 2 a 69;
- Impedância: 75 Ohms;
- Conector F Fêmea Dianteiro;

Medida embalagem unitária
104 x 35 x 7 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
106 x 37 x 37 (C x L x A)

Antena Externa

AE-1300i

Alta Qualidade de Sinal

- Antena ideal para o sistema digital;
- Acompanha mastro e cabo coaxial na opção c/ kit;
- Capta sinais VHF, UHF e HDTV;
- Compatível com todos os modelos de televisores    
  e conversores do mercado, inclusive TV’s de tubo;
- Elementos em aço e alumínio, potencializando seu 
  poder de recepção;

Antena 3 em 1

Antena Versátil e Sofisticada

Especificações Elétricas:
- 45 a 230 MHZ e 470 a 862MHZ(VHF e UHF);
- Canal 2 a 69;
- Impedância: 75 Ohms;
- Conector F Fêmea Dianteiro;

Medida embalagem unitária
48 x 37 x 9,5 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
61 x 49,5 x 39,5 cm (C x L x A)

Sem Kit: Cód. 61767 | Com Kit: Cód. 61765 | Caixa com 6 Peças

Opção que



ANTENAS Externas ANTENAS Externas
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Antena Externa

AE-1500i

Proteção UV

Sem Kit: Cód. 61804 | Com Kit: Cód. 61803 | Caixa com 5 Peças

- Antena digital ideal para o sistema digital;
- Acompanha mastro e cabo coaxial na opção c/ kit;
- Capta sinais VHF, UHF e HDTV;
- Compatível com todos os modelos de televisores    
  e conversores do mercado, inclusive TV’s de tubo;
- Dipolos em alumínio, potencializando seu 
  poder de recepção;
- Moderna e compacta.

Antena 3 em 1Opção que

Especificações Elétricas:
- 45 a 230 MHZ e 470 a 862MHZ(VHF e UHF);
- Canal 2 a 69;
- Impedância: 75 Ohms;
- Conector F Fêmea Dianteiro;

Medida embalagem unitária
37 x 7 x 33,5 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
39 x 39 x 34,5 (C x L x A)

Antena Externa

AE-1000i

- Antena ideal para o sistema digital;
- Acompanha mastro e cabo coaxial na opção c/ kit;
- Capta sinais VHF, UHF e HDTV;
- Compatível com todos os modelos de televisores    
  e conversores do mercado, inclusive TV’s de tubo;
- Produzida em alumínio, o que garante ótima    
  recepção e alto ganho;
- Dipolos em alumínio maciço, potencializando seu 
  poder de recepção;

Design Moderno e Proteção UV

Antena 3 em 1

Especificações Elétricas:
- 45 a 230 MHZ e 470 a 862MHZ(VHF e UHF);
- Canal 2 a 69;
- Impedância: 75 Ohms;
- Conector F Fêmea Dianteiro;

Opção queMedida embalagem unitária
120 x 19 x 7 cm (C x L x A)

Medida embalagem coletiva
121 x 40,5 x 23 cm (C x L x A)

Sem Kit: Cód. 61661 | Com Kit AE 1100i: Cód. 61679 | Caixa com 6 Peças



- Utilizada com operadoras que trabalham na faixa de 900   
Mhz, em instalações comerciais e residenciais, além de sítios, 
fazendas e casas de veraneio;
- Indicada para áreas com frequentes quedas de chamada ou 
sinal fraco;
- Pode ser usada para acesso de internet via celular (GPRS / 
EDGE) ou para monitoramento de sistemas de segurança;
- Indicada para links de internet/dados wireless em 900 Mhz.

Especificações Elétricas:
Frequência: 708 a 900 Mhz 
Conector: N Fêmea 
Impedância: 50 Ohms 

ANTENAS Acessórios

Antena celular 90mhz 14 db: 
  
Caixa Coletiva: 33,5 x 120 x 20 cm (C x L x A) 
Caixa Individual: 19 x 120 x 8 cm (C x L x A) 
  
Antena celular 90mhz 17 e 20 db: 
  
Caixa Coletiva: 39 x 160 x 24 cm (C x L x A) 
Caixa Individual: 19 x 160 x 10 cm (C x L x A)

Material: Alumínio e Polipropileno

ANTENAS Externas

35 AC 14dbi 900mhz: Cód. 61594 | AC 17dbi 900mhz: Cód. 61595 | AC 20dbi 900mhz: Cód. 61596 Cx c/ 4 Peças 36

Cabos e Suporte
para Antena

Cabo Cabo para antena

Externa PVC + PE interna
 40%   malha trançada

Instalação de antenas
para celular

Isolamento em Borracha
Ligação da antena
ao kit adaptador

Coaxial Celular
Antena
Suporte inclinável p/

Cód. 29941 | 100 Metros

Cód. 61705 | Unid.
Cabo Desc. 10m: Cód. 61617
Cabo Desc. 15m: Cód. 61670
Cabo Desc. 20m: Cód. 61671 

Distância Parede 11cm

Tubo 30cm de Comprimento

Fixação 2 Parafusos

900mhz
Antena Celular





Blindado VA

Blindagem:

Proteção
Térmica
Em caso de sobrecarga,
desliga automaticamente

Autotransformador

Mod. 500VA   Cód. 24856 | Caixa com 4 Peças
Mod. 750VA   Cód. 24848 | Caixa com 4 Peças
Mod. 1010VA Cód. 24846 | Caixa com 4 Peças
Mod. 1500VA Cód. 24845 | Caixa com 4 Peças
Mod. 2000VA Cód. 24844 | Caixa com 4 Peças
Mod. 3000VA Cód. 24847 | Caixa com 2 Peças
Mod. 5000VA Cód. 24854 | Caixa com 2 Peças

VA

ENERGIA ENERGIAAutotransformador Autotransformador

O autotransformador BLINDADO INDUSAT é um 
produto fabricado com tecnologia que garante 
excelente funcionamento com durabilidade e 
segurança ao usuário. Nessa gama de produtos 
temos a confiabilidade da nossa marca, a qualidade 
e o suporte técnico de fábrica com mais de 40 anos 
de tradição no mercado.

Acústica: Produto sem ruído

Térmica: Sem risco de queimaduras acidental

Elétrica: Sem risco de choque elétrico

Contra Umidade: Base e laterais impermeáveis

Facilidade na Instalação

Autotransformador TRIPOLAR 

Tomadas na Vertical

O mais compacto do Mercado

Cabo Certificado INMETRO 
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Conversão de VA para Watts
500VA            325W
750VA            487W
1010VA         656W
1500VA         975W
2000VA       1300W
3000VA       1800W
5000VA       2800W



Mod. 50w      Cód. 27974 | Caixa com 48 Peças
Mod. 100w   Cód. 25431  | Caixa com 8 Peças
Mod. 200w   Cód. 24658 | Caixa com 8 Peças
Mod. 300w   Cód. 23850 | Caixa com 8 Peças
Mod. 500w   Cód. 30603 | Caixa com 6 Peças
Mod. 800w   Cód. 22417 | Caixa com 3 Peças
Mod. 1010w Cód. 25266 | Caixa com 3 Peças
Mod. 1500w Cód. 24134 | Caixa com 3 Peças
Mod. 2000w Cód. 26415 | Caixa com 3 Peças
Mod. 3000w Cód. 24902 | Caixa com 1 Peça
Mod. 5000w Cód. 23853 | Caixa com 1 Peça

ENERGIA

O autotransformador PLUS+ INDUSAT é um produto 
fabricado com tecnologia que garante excelente 
funcionamento com durabilidade e segurança 
ao usuário. Nessa gama de produtos temos a 
confiabilidade da nossa marca, a qualidade e o 
suporte técnico de fábrica com mais de 40 anos de 
tradição no mercado.

Facilidade na Instalação

Tomadas na Vertical

São Compactos
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Autotransformador ENERGIA Autotransformador

PLUS + Watts
Autotransformador Proteção

Térmica
Em caso de sobrecarga,
desliga automaticamente

Autotransformador TRIPOLAR 

Cabo Certificado INMETRO 



Mod. Preto      T4 1,5m     Cód. 61697  | Caixa com 6 Peças
Mod. Preto      T4 3,0m    Cód. 61698  | Caixa com 6 Peças
Mod. Branco  T4 1,5m      Cód. 61699  | Caixa com 6 Peças
Mod. Branco  T4 3,0m     Cód. 61700  | Caixa com 6 Peças

ENERGIA

Fabricado em Polipropileno

Acompanha 2 Fusíveis

Design Transversais
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Filtros de Linha

PLUS +
Filtro de Linha
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Ar-condicionado 
Autotransformador para

Mod. 7000 BTUs.     Cód. 24857
Mod. 9000 BTUs.     Cód. 24858
Mod.12000 BTUs     Cód. 24859
Mod.18000 BTUs     Cód. 24860

Medida embalagem unitária
18,5 x 17,5 x 14,5 cm (C x L x A)

O mais compacto do mercado

Facilidade na instalação

Tomadas na vertical 

ENERGIA Autotransformador

A linha de autotransformador blindado para ar-condicionado 
foi desenvolvido a partir da necessidade em instalar aparelhos 
de ar-condicionado de forma segura, simples e eficiente. 
O nosso produto conta com proteção térmica para casos 
de excesso de temperatura no mesmo, suporte de fixação 
em aço com pintura eletrostática para instalação interna ou 
externa com alta resistência, acompanha kit de buchas com 
parafusos para instalação e a entrada/saída de energia é fixa 
(entrada 127v e a saída de 220v). 

A INDUSAT garante o perfeito funcionamento, a qualidade e 
o suporte técnico dos seus produtos com mais 40 anos de 
tradição no mercado. 

Proteção
Térmica
Em caso de sobrecarga,
desliga automaticamente






