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O nosso objetivo na BACHMANN 
consiste em marcar tendências e lançar 
inovações. Queremos contribuir com as 

nossas soluções para um aumento da 
qualidade de vida e que as pessoas se 

sintam bem com a nossa tecnologia.
Peter Bachmann | Gerente
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desenhando 
o futuro
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3  DesK 1 PÁGINA 38
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A magia 
esconde-se 
sempre nos 

detalhes.
Theodor Fontane (escritor alemão | 1819 –1898)
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TwisT
TWIST é a tomada ideal para cozinhas e escritórios. 
Com sua forma compacta e baixa profundidade 
de instalação, pode ser facilmente integrado em 
bancadas. Com o cabo de alimentação a ser 
encaminhado a profundidade de montagem é de 
apenas cerca de 40 mm, o que significa que a 
unidade pode ser facilmente instalada por cima das 
gavetas.

Várias versões permitem a TWIST adaptar-se de 
uma forma clássica e moderna. Um engenhoso 
mecanismo de fixação: basta simplesmente girar a 
tampa e as tomadas desaparecem por baixo desta.

vantagens
• Apenas 40 mm profundidade de montagem
• instalação rápida e fácil
• Podem ser adaptados
• Certificado KEMA-KEUR

DIstInÇÕes

Dimensões (Al x  Ø)
42,5 x 115 mm 

Profundidade de montagem
40 mm

Material
Tampa de proteção: Metálica 
Tomada: Plástico

Cor da tomada 
Preto

Variantes de cor 

   

# K

Cromado mate | Entrada de corrente: cabo de 0,2 m e conector macho GST18

931.001 1 2

931.003 1 2

931.009 1 (T13) 2

Preto | Entrada de corrente: cabo de 0,2 m e conector macho GST18

931.101 1 2

931.103 1 2

Branco | Entrada de corrente: cabo de 0,2 m e conector macho GST18

931.201 1 2

931.203 1 2
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#

Acabamento aço inoxidável |  Entrada de corrente: cabo de 2 m com ponteiras e ficha incluida

931.000 2

931.002 2

931.008 2 (T23)

Preto |  Entrada de corrente: cabo de 2 m com ponteiras e ficha incluida

931.100 2

931.102 2

Branco |  Entrada de corrente: cabo de 2 m com ponteiras e ficha incluida

931.200 2

931.202 2

Com apenas 40 milímetros de profundidade, o 
TWIST é tão compacto que é possível a aplicação 
mesmo por cima das gavetas.

Serra craneana | Para montagem de TWIST

931.900 Madeira / plástico | Corte profundidade de até 44 milímetros | 105 milímetros de diâmetro

918.900 Acessorio para serra craneana broca de centro

Veja o vídeo sobre a 
montagem do TWIST 
em bachmann.com

931.102

931.202
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Pix
A gama PIX é uma coleção elegante e de design 
sofisticado, é uma tomada redonda que pode ser 
usada em diferentes cenários. Numa mesa de 
escritório,na cozinha, no WC, na parede da sala de 
estar ou em outras aplicações.

Utilizada sozinha ou em combinação, os anéis 
decorativos disponíveis em várias cores que podem 
ser trocados.

Com a sua forma redonda, conferem a PIX uma 
aparência minimalista, que atende aos requisitos do 
projeto exatamente quando você necessitar.

vantagens
• Possibilidade de integração individual ou em 

combinação.
• Anéis decorativos de varia cores.
• Com a cobertura de montagem rotativa como 

opção.
• Montagem simples, possibilidade de retrofitting.
• Apenas 45 mm de profundidade.

Dimensões (Al x Ø)
50 x 68 mm 

Profundidade de montagem
45 mm

Material
Plástico

Cor da tomada 
Preto

Variantes de cor 

    

  

#

Unidade de tomada de corrente PIX incl. 2 anéis decorativos (preto e branco)  
 Entrada de corrente: cabo de 0,2 m e conector macho GST18

926.000 1

926.002 1

926.004 1 (T13)

926.006 1 (3,15 A)

Unidade de tomada de corrente PIX incl. 3 anéis decorativos (preto, branco e Acabamento aço inoxidável ) 
Entrada de corrente: cabo de 2 m com ponteiras e ficha incluida

926.001 1

926.003 1

926.005 1 (T13)

926.007 1 (13 A)
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Conjunto de aneis decorativos PIX Classic | Conjunto de aneis decorativos de cores diferentes para substituição 
numa tomada PIX ja existente

926.200

1 x Amarelo (RAL1028) 
1 x Vermelho (RAL3020) 
1 x Verde (RAL6018) 
1 x Azul celeste (RAL5015) 
1 x Violeta (RAL4003)

Conjunto de tampas PIX | Tampa giratoria com anel decorativo na cor incluido. Tampas para todas as variantes, pais / 
ligação

926.101 Conjunto de tampa em preto, similar a RAL9005

926.102 Conjunto de tampa em branco, similar a RAL9010

Anéis decorativos PIX 
disponíveis em oito cores 
diferentes.

926.102

926.007

926.200
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ElEvAToR
O ELEVATOR encaixa-se perfeitamente em qualquer 
ambiente de trabalho. Com 79 mm de diâmetro, o 
ELEVATOR é perfeito para as ligações de corrente e 
dados em pequenos espaços.
Basta pressionar com um dedo para levantar ou 
baixar o ELEVATOR.

A instalação é extremamente simples. ELEVATOR é 
colocado num furo de 79 milímetros de diâmetro e 
fixado a área de trabalho ou mesa de baixo para cima 
utilizando um anel de bloqueio.

vantagens
• Pressione com um dedo para levantar ou baixar
• Rapido e facil de instalar
•   Possibilidade de instalação à posteriori
• Adaptado para orificio standard de 79  mm

# K

Cromado mate |  Entrada de corrente: cabo de 0,5 m e conector macho GST18, cabo de dados de 3,0 m incl. conector 
macho/femea.

928.004 1 90° 2 x CAT6

928.005 1 90°
1 x CAT6 
1 x USB 3.0 A 

928.006 1 90°
1 x CAT6 
1 x HDMI

928.008 1 90° 2 x CAT6

928.009 1 90°
1 x CAT6 
1 x USB 3.0 A 

928.010 1 90°
1 x CAT6 
1 x HDMI

928.035 1 (T13) 90° 2 x CAT6

928.039 1 (5A) 90°
1 x CAT6  
1 x USB 3.0 A

928.026 1 (5A) 90° •

Dimensões (Al x Ø)
100 x 79 mmm 

Material
Perfil: Aluminio  
Tomada: Plástico

Cor da tomada 
Preto

Variantes de cor 
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#

Acabamento aço inoxidável |  Entrada de corrente: cabo de 2 m com ponteiras e ficha incluida

928.002 2 90°

928.003 1 2 90°/0°

928.007 2 90°

928.024 2 (T23) 90°

928.017 1 90° •

928.020 1 90° •

928.046 1 (13A) 90° •

Veja o vídeo sobre a 
montagem do ELEVATOR 

em bachmann.com

Serra craneana | Para montagem do ELEVATOR

928.900 Madeira / plástico | Corte profundidade de até 44 milímetros | 79 milímetros de diâmetro

918.900 Acessorio para serra craneana broca de centro

928.005

928.024

Pressione com 
um dedo para 
levantar ou baixar 
o ELEVATOR
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DUE
DUE é a tomada ideal para a sua cozinha. Podendo 
também ser utilizada no seu escritório ou noutras 
áreas.  

Com suas tampas intercambiáveis, ela pode ser 
ajustada ao seu ambiente, mesmo após a instalação.

Com a tampa dividida permite que o DUE seja aberto 
exibindo, um design igualmente elegante mesmo em 
uso.

vantagens
• Coberturas intercambiáveis disponíveis
• Economia de espaço mesmo quando aberto
• Fornecido com o modelo de instalação
• Apenas 45 mm de profundidade de instalação
• Fluxo de água integrado

Dimensões aberto (C x A x P)
141 x 72 x 49 mm 

Material
Plástico

Cor da tomada 
Preto

Variantes de cor 

    

#

Tomada de corrente DUE| Entrada de corrente: cabo de 0,2 m e conector macho GST18

929.010 2 90°

929.012 2 90°

Tomada de corrente DUE| Entrada de corrente: cabo de 2 m com ponteiras e ficha incluida

929.000 2 90°

929.002 2 90°

929.004 2 (13A) 90°

Cobertura DUE

929.100 Acabamento aço inoxidável

929.101 Lacado em preto, similar ao RAL9005

929.102 Lacado em branco, similar ao RAL9010
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929.010

929.102

929.101

929.100

Economia
de espaço.

Mesmo quando 
aberto.
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PowER FRAME 
CovER
POWER FRAME COVER é elegante, compacto e 
é a solução ideal de fornecimento de corrente e de 
dados.

O POWER FRAME COVER possui um tampa em 
alumínio, projetado especialmente para conceitos de 
sala, que também protege a corrente e os dados, de 
poeira e sujidade. 

Com tampa totalmente aberta, oferece uma perfeita 
receção de cabos sem obstáculos, de ambos os 
lados da mesa.

vantagens
•  Design de alta qualidade para trabalho e para a 

sua moradia.
• Acessível de qualquer lugar da secretaria.
• Protecção contra sujidade e poeira.
•  versátil: pode ser combinado com tomadas de 

corrente módulos de dados, áudio e vídeo.

Dimensões (CxLxP)
Ver tabela x 88 x 42 mm

Material
Aluminio 

Variantes de cor 

   

DIstInÇÕes
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PowEr FrAME CoVEr – Curta |  Comprimento: 255 mm | Tampa de alumínio com moldura de montagem fixa e integ-
rada, preto (Artigo nº 915.000) por aderência à mesa

915.500 Alumínio anodizado E8/EV1

915.503 Pintado branco, semelhante ao RAL9010

915.501 Aço inoxidável pintado

915.022 Anodizado preto E1 / C35 e escovado

PowEr FrAME CoVEr – Media | Comprimento: 300 mm | Tampa de alumínio com moldura de montagem integrada e 
fixa, preto (Nº de artigo 915.004) por aderência à mesa 

915.502 Alumínio anodizado E8/EV1

PowEr FrAME CoVEr – Grande |  Comprimento: 383 mm | Tampa de alumínio com moldura de montagem integrada 
e fixa, preto (Nº de artigo 915.006) por aderência à mesa

915.504 Alumínio anodizado E8/EV1

Podem ser utilizadas 
réguas personalizadas 
com módulos 
custom em conjunção 
com A POWER 
FRAME COVER.

A potência 
correspondente das 
réguas podem ser 
encontradas na  P. 28.

Acessível em 
qualquer ponto.

915.022

915.502
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PowER FRAME
POWER FRAME é a solução compacta facilmente 
integrada e acessível para tomadas de energia e 
dados. Sendo a solução perfeita para estações de 
trabalho. Pode ser tanto instalado de fábrica ou para 
retrofit. 

Os blocos de alimentação encaixam-se na estrutura 
de montagem, podem ser trocadas ou equipadas 
com módulos custom.

vantagens
• Dimensões compactas
• Adequado para retrofit
• Design intemporal
• versátil na aplicação
• instalação rápida dos blocos de alimentação 

completos

# C

PowEr FrAME Blocos alimentação – Curta |  Entrada de alimentação: cabo de 0,2 m e ficha GST18

916.0040 2 35° •

916.103 2 35° •

916.218 2 (T13) 0° •

916.100 2 (3,15A) 90° •

PowEr FrAME Blocos alimentação – Media |  Entrada de alimentação: cabo de 0,2 m e ficha GST18

916.0514 2 35° • 1

916.0411 2 35° • 1

916.0511 2 (T13) 0° • 1

916.0519 2 (3,15A) 90° • 1

PowEr FrAME Blocos alimentação – Grande |  Entrada de alimentação: cabo de 0,2 m e ficha GST18

916.0703 1 1 1 (3,15A) 35°/35°/90° • 1

Dimensões (CxLxP)
Ver tabela x 73 x 36 mm

Material
Moldura em chapa de aço
Material das tomadas:
Plástico cor alumínio

Cor da tomada 
Preto

Variantes de cor 
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PowEr FrAME Moldura de montagem – Curta | Comprimento: 241 mm

317.000 Cinza-prateado, semelhante ao RAL9006

317.001
Aço inoxidável

915.000 Preto, semelhante a RAL9005

915.001 Branco, semelhante a RAL9010

PowEr FrAME Moldura de montagem – Media | Comprimento: 284 mm

317.006 Cinza-prateado, semelhante ao RAL9006

915.004 Preto, semelhante a RAL9005

915.005 Branco, semelhante a RAL9010

PowEr FrAME Moldura de montagem – Grande | Comprimento: 369 mm

317.007 Cinza-prateado, semelhante ao RAL9006

915.006 Preto, semelhante a RAL9005

915.003 Branco, semelhante a RAL9010

Os blocos de alimentação 
são montados nos bastidores 
sem necessidade de 
ferramentas.

916.0400

317.000

317.001

915.000

915.001
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KAPsA 

Dimensões (C x L x P) 
204 x 71 x 51 mm 

Material
Tampa: Aluminio 
Tomada:  Plástico, Aluminio

Cor da tomada 
Preto 

Variantes de cor 

   

Graças a sua forma clássica e reduzida, a KAPSA 
é uma unidade de corrente orientada para o design 
que ao mesmo tempo permite, poupança de espaço:  
desenhada para cozinhas, escritórios e para outros 
campos de aplicação.

Tampa que pode ser aberta e trocada fornecendo 
proteção contra influências externas e está disponível 
em várias versões. Bloco triplo, com opções 
de equipamentos modulares, permitindo a sua 
configuração. A instalação a partir de cima garante 
uma montagem simples, permitindo também retrofit. 
Uma baixa profundidade de instalação de aprox.45mm 
e um design sólido caracterizam a KAPSA.

vantagens
• Tampa facilmente intercambiável disponível em 

várias versões.
• instalação simples a partir de cima.
• opções de equipamento modular de três vias.
• Apenas 45 mm de profundidade de instalação.
• Tampa de alumínio de alta qualidade.

# C

Modulos de alimentação KAPSA – Media
Entrada de alimentação: cabo de 0,2 m e ficha GST18

927.051 2 35° •

927.054 2 35° •

927.060 2 (T13) 0° •

927.057 1 (3,15A) 90° • 1

927.052 2 35° 1

927.055 2 35° 1

927.061 2 (T13) 0° 1

927.058 2 (3,15A) 90° 1
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927.103

Só podem ser 
utilizadas réguas 
personalizadas com
módulos custom
em conjunção com a 
KAPSA.

# C

Módulos de alimentação KAPSA – Media
 Alimentação: cabo de 2,0 m com ponteiras de e ficha schuko

927.000 3 35°

927.003 3 35°

927.006 3 (13A) 90°

927.009 3 (T13) 0°

927.001 2 35° •

927.004 2 35° •

927.010 2 (T13) 0° •

927.002 2 35° 1

927.005 2 35° 1

927.008 2 (13A) 90° 1

927.011 2 (T13) 0° 1

Tampas KAPSA – Media

927.100 Acabamento aço inoxidável

927.101 Pintado em preto, semelhante ao RAL9005

927.102 Pintado em branco, semelhante ao RAL9010

927.103 Cinza-prata anodizado E6 / EV1

927.003

927.001

927.005

927.101

 A tampa pode ser 
mudada facilmente, 
após a instalação.
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Coni DUo

Dimensões (C x L x P) 
782 x 151 x 58 mm 

Material
Bastidor de montagem: 
Chapa de aço 
Tomada:  Plástico, Aluminio 

Cor da tomada 
Preto

Variantes de cor 

 

CONO DUO é ideal para sala de conferências e de 
formação. CONI DUO oferece livre acesso a tomadas 
de corrente, mídia e dados, podendo as conexões 
ser efetuadas pelos dois lados da secretaria.
Não existindo por isso redução no espaço na mesa 
havendo assim espaço para as suas pernas sob a 
secretaria.

Quando não estiver em uso, a CONI DUO integra-se 
na superfície da secretaria ou mesa. Os cabos 
podem ser facilmente acessíveis através da abertura: 
isto também é possível quando fechada graças à 
inserção da escova em preto por onde os cabos são 
encaminhados.

vantagens
• Facilidade de acesso dos lados opostos da sua 

secretaria.
•  Apenas é necessário o recorte numa secretaria 

ou mesa.
• integrado no topo da sua secretaria ou mesa.
• Profundidade de instalação mínima, estrutura 

robusta.
• Escova integrada para passagem de cabos 

mesmo ligados.

# C

Unidades de alimentação CoNI – Curta | Entrada de alimentação: cabo de 0,2 m e ficha GST18

912.003 2 35° 1

912.010 2 35° 1

912.015 3 (T13) 0° 1

912.045 2 (3,15A) 90° 1

912.0167 1 35° • 1

912.0171 1 35° • 1

912.0991 1 (T13) 0° • 1

912.1781 1 (3,15A) 90° • 1
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Bastidor de montagem CoNI DUo – 2 x curto

911.026 Cinza-prateado, semelhante ao RAL9006

911.028 Branco, semelhante a RAL9010

Acesso mesmo
de lados 
opostos.

912.003

912.0167
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Coni 
CONI traz flexibilidade para a sua secretaria, por 
exemplo em salas de conferências e de formação. 
A CONI facilita acesso individual as tomadas de 
corrente, mídia e dados na mesa ou na área de 
trabalho.

Mínima profundidade de instalação significa que o 
CONI garante espaço para as pernas sob a secretaria 
ou mesa, mesmo as unidades estão instaladas perto 
da borda. Uma vasta gama de acabamentos padrão 
fornecem-lhe uma liberdade criativa.

vantagens
• integrado no topo da secretaria ou mesa.
• Profundidade de instalação mínima, estrutura 

robusta.
•  Escova integrada para passagem de cabos 

mesmo ligados.
•  Bloco de tomadas pode ser trocado 

rapidamente.
• Adequado para retrofit.

# C

Blocos de alimentação CoNI – Curta | Entrada de alimentação: cabo de 0,2 m e ficha GST1

912.003 2 35° 1

912.010 2 35° 1

912.015 3 (T13) 0° 1

912.045 2 (3,15A) 90° 1

912.0167 1 35° • 1

912.0171 1 35° • 1

912.0991 1 (T13) 0° • 1

912.1781 1 (3,15A) 90° • 1

Dimensões (C x L x P)
 248 x 151 x 58 mm 

Material
Bastidor de montagem: 
Chapa de aço 
Tomada:  Plástico, Aluminio 

Cor da tomada 
Preto

Variantes de cor 
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Bastidor de montagem CoNI – Curta

338.0203 Cinza-prateado, semelhante ao RAL9006

911.000 Branco, semelhante a RAL9010

911.002 Preto, semelhante a RAL9005

338.0203

911.002

912.003

912.0167

Escova 
integrada para 
passagem de 
cabos mesmo 
ligados.



36 www.bachmann.com encontra símbolos e significado na página 47.

DEsK 2 

Dimensões (C x L x P) 
Ver tabela x 86 x 100 mm

Material
Profil: Aluminio 
Tomada: Plástico

Cor da tomada 
Preto 

Variantes de cor 

 

DESK 2 é um bloco de tomadas de várias saídas que 
pode ser equipada com vários módulos de comun 
cação. A sua flexibilidade foi projetada para uso no 
escritório, salas de reunião, escritórios domésticos ou 
para ambientes onde existem partilhas de secretarias.

A saída do bloco de tomadas é feita a partir de 
alumínio e está disponível em várias cores. As 
conexões são aparafusados as janelas de módulos 
normalizados podem ser facilmente alterados.

vantagens
• solução de design para postos de trabalho modernos.
• Centrados para o utilizador 35° orientação
• não necessita perfurar o topo da mesa ou secretária.
• Cobertura de cabos até a borda de uma mesa ou 

secretaria.
• versões personalizadas para segurança de futuro.

# C

Branco |  Entrada de alimentação: cabo de 0,2 m e ficha GST18 | Incl. suporte de montagem

902.319 2 35° • 198 mm

902.3670 2 35° • 198 mm

902.3120 2 (T13) 90° • 240 mm

902.3350 2 (3,15A) 90° • 240 mm

902.228 2 35° • 1 242 mm

902.232 2 35° • 1 242 mm

902.249 2 (T13) 0° • 1 261 mm

902.231 2 (3,15A) 90° • 1 285 mm

902.2820 1 1 1 (3,15A) 35°/35°/90° • 1 346 mm

DIstInÇÕes
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# C

Aço inoxidável |  Entrada de alimentação: cabo de 0,2 m e ficha GST18 | Incl. suporte de montagem

902.545 2 35° • 198 mm

902.5430 2 35° • 198 mm

902.591 2 (T13) 90° • 240 mm

902.5280 2 (3,15A) 90° • 240 mm

902.428 2 35° • 1 242 mm

902.432 2 35° • 1 242 mm

902.469 2 (T13) 90° • 1 261 mm

902.431 2 (3,15A) 90° • 1 285 mm

902.494 1 1 1 (3,15A) 35°/35°/90° • 1 346 mm

Uma verdadeira 
atração graças ao 
seu design de 
alta qualidade.

Guia de cabos DESK 2 | Guia do cabo coberto para o lado inferior da mesa ou superfície de mesa | Plástico

918.106 Branco pintado 

918.107 Aço inoxidável pintado 

Base adesiva DESK 2

918.110
2 x Conjunto de base adesivo | Plástico | Branco pintado
2 x TESA POWER STRIP®

918.111
2 x Conjunto de base adesivo | Plástico | Aço inoxidável pintado 
2 x TESA POWER STRIP®

902.228

902.231

918.106

918.110 918.111
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DEsK 1 

Dimensões (C x L x P) 
Ver tabela x 73 x 93 mm

Material
Profil: Aluminio 
Tomada: Plástico

Cor da tomada 
Preto 

Variantes de cor 

 

DESK é a solução ideal para dados, mídia e energia 
onde o ambiente de trabalho precisa ser flexível.
Podem ser utilizados em salas de reuniões, 
escritórios ou secretarias que sejam partilhadas.

A construção modular do DESK permite-lhe vir 
configurado de fábrica com exatamente o que 
necessita para postos de trabalho específicos.

Para a alimentação, há, portanto, uma escolha livre 
do sistema com um conector flexível Wieland ou 
ligações permanentes. As ligações de dados são 
efetuadas com adaptadores padrão, mas também 
com ligações permanentes.

vantagens
• Flexibilidade de utilização independentemente 

da localização.
•  Com o sistema de conector wieland ou cabo 

fixo.
•  Fixo ou livre sobre mesa / secretaria.
• versões personalizadas para uma garantia de 

futuro.

# C

Perfil de alumínio anodizado | Entrada / saída de corrente: GST18

902.0192 2 35° • 239 mm

902.068 2 35° • 239 mm

902.1992 2 (T13) 0° • 239 mm

902.166 2 (3,15A) 45° • 274 mm

902.0182 2 35° • 1 282 mm

902.0185 2 35° • 1 282 mm

902.0578 2 (T13) 0° • 1 277 mm

902.0184 2 (3,15A) 45° • 1 317 mm

902.0740 1 1 1 (3,15A) 35°/35°/90° • 1 365 mm
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DESK 1 Suporte de montagem | Para espessuras de até 50 mm

930.120
Perfil de alumínio anodizado | Espessura do material aprox. 9 mm 
Conteúdo: 2 x grampos de montagem, 2 x parafusos sextavados M5 x 60 mm

902.0182 902.0184

Equipamento 
individual 
personalizado de 
acordo com seus 
desejos.
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Transmissor
HDBaseT

Cabo de conexão  
(DisplayPort,  
HDMI, VGA+Áudio,  
comutação de sinal)

Cabo HDMI  
(màx. 5 m)

HDBaseT 
(min. CAT5e,  

CAT6 oder CAT7  
– màx. 70 m)

Cabo HDMI  
(màx. 5 m)

receptor
HDBaseT

DisplayPort digital

DisplayPort HDMI VGA

HDMI digital VGA analógico

oDEr

Módulos
Custom
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HD BAsE T
Compartilha informações até quatro dispositivos 
(laptops) apenas com o toque num botão. 

Botões já integrados nos módulos personalizados. 
a comutação dos sinais, ecrã ou para o projetor 
são transferidos Via HDBaseT ou como sinais HDMI 
originais.

vantagens
•  Transmissão sem perdas de sinal de imagem e 

som via cabo CAT até 70 metros.
• Cablagem simples.
• Plug & Play
• sem necessidade de programação.
• Resolução possível até UHD (4K).

Suporte de montagem

903.203 Suporte de montagem para transmissor HDBaseT | X 2

Cabo VGA analógico
Cabo VGA combi de 15 pinos HD com minijack | Preto | Conector VGA 15 HD | Conector minijack de 3,5 mm 

918.066 Comprimento 1 m

Cabos DisplayPort digitais
Cabo de ligação DisplayPort | Preto | 4K x 2K | Conector macho DisplayPort 

918.0951 Comprimento 1 m

Cabo HDMI, digital | Cabo de ligação HDMI | Preto | 4K x 2K | Tomada HDMI, 19 pinos

918.0191 Comprimento 1 m

918.0192 Comprimento 3 m

918.0193 Comprimento 5 m

HDBaseT Switch

903.211

Transmissor HDBaseT - com 3 entradas
Entrada: 2 x HDMI, 1 x VGA + áudio
Saída: HDMI + HDBaseT via RJ45
Máx. Comprimento do cabo de 70 metros
Incl. caixa de controle

903.212

Transmissor HDBaseT - com 4 entradas
Entrada: 2 x HDMI, 1 x VGA + áudio, 1 x DisplayPort
Saída: HDMI + HDBaseT via RJ45
Máx. Comprimento do cabo de 70 metros
Incl. caixa de controle

903.201
receptor HDBaseT
Entrada: HDBaseT via RJ45
Saída: HDMI, compatível com HDCP

Módulos personalizados para integração em painéis de ligação da
sua mesa

903.204

VGA analógico | Minijack  e botão
1 x VGA de 15 pinos femea / macho
1 x 3,5 mm mini jack, femea / macho
1 x botão iluminado azul com ficha RJ12
Comprimento do cabo 1 m 

903.206

DisplayPort digital | Botão
1 x tomada DisplayPort / ficha
1 x botão iluminado azul com ficha RJ12
Comprimento do cabo 1 m

903.205

HDMI digital | Botão
1 x tomada /  HDMI
1 x botão iluminado azul com ficha RJ12
Comprimento do cabo 1 m

Mais acessórios
disponíveis no nosso
catálogo ou a pedido.
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CUsToM MoDUlE
Os módulos personalizados são os componentes 
centrais de vídeo, áudio e conexões de rede.
Oferecendo uma instalação simples e flexível para 
todas as áreas.

Com os módulos fáceis de trocar, você pode atender 
facilmente às necessidades individuais de cada 
utilizador, no que respeita as ligações de dados, 
vídeo e áudio.

vantagens
• Personalização de postos de trabalho.
• Facilmente substituidos.
• Elevada flexibilidade.

# C  

917.000
Módulo Custom – 2 x montagem keystone
Módulo, preto, aceita 2 conectores de dados com conexão keystone
Adequado para as tomadas de dados abaixo listadas

917.001
Módulo Custom – 1 x montagem keystone
Módulo, preto, aceita 1 conector de dados com conexão keystone
Adequado para as tomadas de dados abaixo listadas

917.222
Módulo Custom – VGA, Conector, HDMI 
Cabos de  0,2 m, tomada, para VGA, áudio (jack estéreo de 3,5 mm)
Montagem HDMI mediante um clip keystone

C
Módulo Custom

Módulo que está 
aparfusado numa slot 
vazia numa regua de 
tomadas

K
Módulo Keystone

Módulo inserido num 
módulo personalizado 
usando a montagem 
keystone.

917.000

917.001
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# K  

940.083
Módulo keystone CAT6 acoplador / Femea / Femea 
Frente: RJ45 (fixação Keystone) ) | Traseira: RJ45 (fixação Keystone) | Blindado

918.041
Módulo Keystone 1 x HDMI 2.0 
Parte frontal: Tomada HDMI | Parte traseira: HDMI, sem cabo | Transmissão possível até uma resolução 
de 3840 x 216 (UHD / 4K) | Aprox. 85 mm de profundidade de instalação necessária

917.120

Módulo Keystone USB 3.0 A / A (direto) 
Parte frontal: Tomada USB A | Parte traseira: tomada USB A | Montagem no bastidor Keystone  917.000 ou 
917.001
Profundidade de montagem de 85 mm

917.157

Módulo Keystone 1 x minijack de 3,5 mm 
Parte frontal: tomada jack miniatura estéreo de 3,5 mm | Traseira: tomada jack miniatura estéreo de 3,5 mm com 
aprox. 0,2 m de cabo
Profundidade de instalação de 65 mm

Mais módulos custom  
podem ser encontrados 
nos nossos catálogos ou
a pedido.

Conexões de 
dados, vídeo e 
áudio de acordo 
com seus desejos. 

940.083

917.120
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wiRElEss  
CHARgER 
O WIRELESS CHARGER permite que todos os 
dispositivos móveis compatíveis com QI serem 
carregados. Sem fichas, e sem cabos - o smartphone 
ou tablet é simplesmente colocado por cima do 
módulo de carregamento.

O WIRELESS CHARGER pode ser facilmente 
e rapidamente integrado numa vasta gama de 
superfícies de mesa.
O WIRELESS CHARGER é colocado num recorte 
79 mm de diâmetro e fixado por baixo da secretaria 
ou mesa com garras de aperto.

vantagens
• Estação de carregamento sem fios.
• Para instalação em secretarias e mesas.
• Com carregador UsB incluído.

#

wireless Charger | Caixa de plástico preto | Entrada de alimentação cabo de 1,5 m com ligação USB A 

934.000
Carregamento padrão: WPC1.1 | Entrada: 5 V | Saída: 5 V | Distância de carregamento: 4-6 mm 
| Para um furo de 79 mm

Carregue o seu 
smartphone 
sem utilizar 
fios.
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#

GST18 com ligação de terra
Cor: Preto | Cabo: H05VV-F 3G 1,5 mm² | Fim 1: Ficha Schuko em ângulo recto | Fim 2: Ficha Wieland GST18

375.075 Comprimento 2,0 m

375.003 Comprimento 3,0 m

375.007 Comprimento 5,0 m

Ficha Macho CH / Suíça 
Cor: Preto | Cabo: H05VV-F 3G 1,5 mm² | Fim 1: ficha CH / Suíça | Fim 2: ficha Wieland GST18

375.016 Comprimento 1,5 m

375.017 Comprimento 3,0 m

375.018 Comprimento 5,0 m

Ficha macho UK 13 SA 
Cor: Preto | Cabo: H05VV-F 3G 1,5 mm² | Fim 1: ficha macho UK 13 A  | Fim 2: ficha Wieland GST18

375.068 Comprimento 2,0 m

375.069 Comprimento 3,0 m

375.0048 Comprimento 5,0 m

CABos DE 
AliMEnTAÇÃo
Cabos equipados com conectores plug-in Wieland GST18 estão 
disponíveis para conceção dos produtos Facility à rede elétrica. Os 
benefícios destes cabos e seus conectores, que são usados em todo o 
mundo, são a flexibilidade em termos de comprimento, a possibilidade 
e disponibilidade para uma grande variedade de países.

375.075

375.016

375.068



46 www.bachmann.com

 www.bachmann.com

sERviÇo

   Bachmann GmbH 
Ernsthaldenstr. 33  
70565 Stuttgart | Deutschland

  +49 711 86602-0

 +49 711 86602-34

Download gratuito
do catálogo no 
nosso site.
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1947
Ano da fundacão da BACHMANN

Mais de700
Funcionarios

Mais de2.000
produtos standar em quatro segmentos de mercado

20
Premios de design

25
parceiros comerciais em todo o mundo

Painéis de conexão

Tomadas múltiplas

Cabos de dados

Cabos de áudio e vídeo

Cabos de energia

Gestão de cabos

Tecnologia de rede e mídia

Soluções de rádio e Wi-Fi

Módulos Custom

BACHMANN  
cria ligações

Painéis de ligação

Tomadas múltiplas

Cabos de dados

Cabos de energia

Distribuidores

Réguas de energia para os profissionais

Tomadas múltiplas

Cabos de energia

Distribuidores

Adaptadores

Conetores macho / acopladores

Acessórios electrotécnicos

Lâmpadas

Tomadas mutiplas de 19»

Reguas de ligação

Fontes de alimentação de IT

Distribuidores

BlueNet

SOBRE
NOS



   BACHMANN S. A.
Edificio Trade Center | Avda. Corts Catalanes 5–7, 1ª Planta  
08173 Sant Cugat del Valles | Barcelona

  +34 93 504 12 53

 +34 93 504 12 73
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  DUARTE NEVES, LDA
Quinta dos Estrangeiros, Rua D, 78  
2665-601 Venda do Pinheiro - PORTUGAL

  +351 219 668 100

 info@duarteneves.pt

 www.duarteneves.pt



Simbolos e seu significado

Mais informacão

Número do artigo

Tomada Schuko 
C / Terra

Tomada UTE

Tomada Suiça

Tomada UK

Tomada Euro

Plugs de alinhamento

Carregador duplo USB

C Módulo Custom

K Módulo Keystone

Largura do produto

Acessórios

Todas as tomadas tem protecção contra contactos.

C
Módulo Custom

Módulo Custom é colocado 
num modulo vazio com a 
mesma medida da tomadas 
de corrente.

K
Módulo Keystone

É inserido num módulo 
custom para alojamento 
de conetores Keystone.

Por motivos técnicos de produção podem surgir divergencias 
mínimas nas medidas apresentadas. Muito obrigado pela vossa 
compreensão.



Pictogramas 
e seu 
significado

Por favor, abra


