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Botões sem fio (wireless) 
e sem bateria
Destinados às mais diversas aplicações, os Botões Wireless Harmony 
dispensam cabos e acessórios associados entre o botão e o painel 
elétrico, reduzindo os custos de instalação em 20% se comparados 
a uma solução convencional (com cabo). 

Simples Especifi cação e Confi guração
• 6 pacotes "prontos para uso", com transmissor 

e receptor pré-programados e sincronizados na 
fábrica, nenhum ajuste inicial necessário

• Apenas 3 segundos para cadastrar un novo botão
• É possível incluir até 32 botões em um único 

receptor

Confi abilidade, Robustez e Sustentabilidade
• Alto grau de proteção IP65 contra poeira e jatos 

de água em qualquer direção 
• Cada transmissor possui uma identifi cação 

própria que será reconhecida pelo receptor, 
evitando qualquer tipo de interferência

• Gerador "dínamo" converte a energia mecânica 
em elétrica, dispensando a utilização de baterias

Rápida aprendizagem
• Disponível software de simulação para realização 

de testes
• Guia de confi guração passo a passo permite rápida 

aprendizagem de confi guração

Botões Wireless Transmissor Receptor Antena Repetidora
Grau de proteção IP65 (frontal), IP30 (traseira) IP20 IP65

Durabilidade mecânica operações 1 milhão 1 milhão -

Limite de temperatura em funcionamento °C -25...+70 -25...+55 -25...+55

em estoque °C -40...+70 -40...+70 -40...+70

Frequência GHz 2,4

Tempo de resposta (1) ms <30 após o "click" do transmissor

Protocolo Zigbee Green Power

Alcance m Aproximadamente 100 (sem obstáculos)

Aproximadamente 25 (receptor em invólucro metálico)

Aproximadamente 300 (receptor em invólucro metálico, com antena repetidora)

Dimensões L x A x P mm 30 x 41,5 x 52 (plástico) 36 x 108 x 74,5 (program.) 93 x 67 x 65

30 x 46,5 x 52 (metálico) 36 x 108 x 70,5 (não program.)

 Tecnologia
Zigbee

2,4 GHz

(1) Tempo para mudança de estado do receptor após o transmissor ser acionado
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Pacotes programáveis "prontos para uso"

Botão wireless completo (transmissor + base de fi xação + cabeçote) e receptor programável (1) (2)

Tipo de botão Ergonômico Plástico Metálico

Cor do cabeçote Conjunto de 10 pastilhas a escolher

Referências 2 saídas a relé NAF XB5RMA04 XB5RFA02 XB4RFA02

Pacotes não programáveis "prontos para uso"

Botão wireless completo (transmissor + base de fi xação + cabeçote) e receptor não programável (1) (3)

Tipo de botão Ergonômico Plástico Metálico

Cor do cabeçote 1 pastilha preta

Referências 1 saída a relé NAF XB5RMB03 XB5RFB01 XB4RFB01

Transmissores

Botões à impulsão completos

Tipo de botão Plástico Metálico

Referências Sem cabeçote e sem base de 

fi xação (4)

ZBRT1 – –

Branca – ZB5RTA1 ZB4RTA1

Preta – ZB5RTA2 ZB4RTA2

Verde – ZB5RTA3 ZB4RTA3

Verde, gravação "I" branca – ZB5RTA331 ZB4RTA331

Vermelha – ZB5RTA4 ZB4RTA4

Vermelha, gravação "O" branca – ZB5RTA432 ZB4RTA432

Amarela – ZB5RTA5 ZB4RTA5

Azul – ZB5RTA6 ZB4RTA6

(1) O botão e o receptor são pré-confi gurados e sincronizados na fábrica.
(2) Fornecido com função de saída monoestável. Saídas programáveis para biestável e função liga/desliga.
(3) Função de saída monoestável, não programável.
(4) Somente cabeçotes ZB4RZA0 e ZB5RZA0 são mecanicamente compatíveis.

Botões sem fi o (wireless) e sem bateria 
plásticos e metálicos
Ø 22 mm

Harmony
XB4R XB5R
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Botões sem fi o (wireless) e sem bateria 
plásticos e metálicos
Ø 22 mm

Harmony
XB4R XB5R

Componentes dos transmissores

Acessórios para montagem

Tipo de botão Plástico Metálico

Referências Cabeçote sem pastilhas ZB5RZA0 ZB4RZA0

Base de fi xação ZB5AZ009 ZB4BZ009

Pastilha branca, sem gravação ZBA71

Pastilha branca, gravação "I" preta ZBA7131

Pastilha branca, gravação "A" preta ZBA7134

Pastilha branca, gravação "+" preta ZBA7138

Pastilha preta, sem gravação ZBA72

Pastilha preta, com gravação "O" branca ZBA7232

Pastilha preta, com gravação "+" branca ZBA7233

Pastilha preta, com gravação "R" branca ZBA7235

Pastilha preta, com gravação "I" branca ZBA7237

Pastilha verde, sem gravação ZBA73

Pastilha verde, com gravação "I" branca ZBA7331

Pastilha verde, com gravação "+" branca ZBA7333

Pastilha verde, com gravação "Z" branca ZBA7335

Pastilha verde, com gravação "II" branca ZBA7336

Pastilha vermelha, sem gravação ZBA74

Pastilha vermelha, com gravação "O" branca ZBA7432

Pastilha amarela, sem gravação ZBA75

Pastilha azul, sem gravação ZBA76

Conjunto com 10 pastilhas, 4 com gravações ZBA79 (1)

Receptores programáveis

Alimentação 24 Vcc 24...240 Vca/cc

Referências 4 saídas PNP 200 mA / 24 V (2) ZBRRC –

2 saídas a relé NAF, 3 A (3) – ZBRRA

(1) Pastilhas branca, preta, verde, vermelha, amarela, azul, branca com gravação "I" preta, preta com gravação "O" branca, verde com gravação "I" branca e vermelha com 
gravação "O" branca.

(2) Função de saída monoestável, não programável.
(3) Fornecido com função de saída monoestável. Saídas programáveis para biestável e função liga/desliga.
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Botões sem fi o (wireless) e sem bateria 
plásticos e metálicos
Ø 22 mm

Harmony
XB4R XB5R

Botoeiras para aplicações fi xas ou móveis

Tipo de botoeira Plástica Ergonômica

Referências 1 furo XALD01 ZBRM01 (1)

2 furos XALD02 –

Antena repetidora para aumento da distância de transmissão e desvio de obstáculos (2)

Alimentação 24...240 Vca/cc

Referências Cabo de 5 metros ZBRA1

Etiqueta autoadesiva e virgem com fundo preto para gravação

Dimensões mm 27 x 8

Referência A ser utilizada no botão 

ergonômico ZBRM01

ZBY0101T

(1) Não pode ser utilizado para unidades de comando com fi os (sem saída para prensa-cabo) e para transmissores metálicos. Pode ser usado apenas para transmissores 
plásticos ZB5RTA�.

(2) Sem conexão direta com o receptor ou transmissor. Uma única antena pode ser utilizada para vários receptores/transmissores.


