A Solução para o seu Projeto
de Áudio, Vídeo e Automação

1995
É fundada a Discabos
distribuidora de cabos para
o mercado automotivo.

2003
Discabos começa a
oferecer cabos para áudio
e vídeo. Desenvolve uma
linha de cabos para
eletrônica e entra no
mercado de Home Theater.

2008

1998
Em parceria cria sua
própria indústria de
cabos personalizados.

2007
Começa sua primeira linha
de produção na China com
o cabo HDMI Bravo. Inicia a
oferecer consultoria em
soluções AV para grandes
integradores e a escrever
artigos para a imprensa.

Lança a linha Fast Click com
ferramentas para montagem
de cabos sem solda.

2012
Se torna associada a
Infocomm e é reconhecida
como a única patrocinadora
com sede na America Latina.
Recebe o certiﬁcado “Faculty
Member” pelos seus esforços
em educar o mercado AV.
Recebe o Troféu HT por
Produto do Ano com a
tecnologia “HDMI VIA IP“.

2016
Grupo Discabos inicia sua
estratégia “One Stop Shop”,
fornecendo todas as soluções
necessárias para o integrador.
Entra no mercado de
automação com os produtos
SBUS (HDL Automation) e com
o sistema EnergyCloud.

2010
Lança a linha AVLIFE, com
painéis e equipamentos
para distribuição de sinais
de vídeo.

2014
Discabos é convidada pela
japonesa TOA Corporation
a distribuir as soluções de
áudio no Brasil. Forma-se o
Grupo Discabos.

2017
Começa a distribuir os
produtos ATEN, com foco
no mercado proﬁssional de
áudio e vídeo.

VANTAGENS
Treinamentos e tutoriais AV
Acreditamos na proliferação do conhecimento que adquirimos no decorrer dos anos em áudio e vídeo,
para formar novos proﬁssionais para o mercado. Por isso temos um site de treinamentos gratuitos,
publicamos artigos e tutoriais toda semana em em nosso site discabos.com.br e somos associados a
grandes associações como Infocomm e Aureside.

Consultoria em Projetos AV
Nós não vendemos somente os produtos, nós auxiliamos você a deﬁnir qual é o produto mais viável
tecnicamente e de melhor custo benefício, para solucionar o seu problema. Entre em contato com a
gente e envie as informações sobre o seu projeto para te ajudarmos sem compromisso.

Garantia e qualidade
Todos os nossos produtos são desenvolvidos com nossas especiﬁcações e testados para garantir a
funcionalidade e qualidade. Todo ano buscamos melhorias para nossa linha e novas tecnologias para
oferecermos no mercado brasileiro.

cadastre-se em discabos.com.br e tenha acesso a:
Solicitação de orçamentos online

Acesso a especiﬁcações de produtos

Consultoria em projetos de áudio e vídeo

Download de tutoriais técnicos

Acesso a treinamentos gratuitos

Descontos em treinamentos e eventos

MERCADOS
DIGITAL
SIGNAGE

REFORCO
SONORO(BGM)

Integracao
residencial

Integracao
CORPORATIVA

IGREJAS
ESCOLAS
HOSPITAIS

Gerenciamento
de Energia
IndustriaL

Linha de cabos, conectores e acessórios para
áudio, vídeo, automação, eletrônica e autoelétrica
há mais de 22 anos no mercado

CABO HDMI HIGH SPEED
1080P / 3D / 4K
Cabo HDMI de alta qualidade para
transmissão dos sinais de alta deﬁnição
mais modernos. Suporta sinal 3D, 4K,
1080p, com áudio 7.1.

CABO PARA MÓDULOS
DE AUTOMAÇÃO
Cabos para sistemas de automação
residenciais e corporativos, usando
protocolos RS-485 ou KNX. Usado em
instalações de módulos SBUS, Crestron,
Lutron, Neocontrol e outros.

CABOS PARALELOS
PARA ALTO FALANTES
Conheça nossa linha de cabos de alta
ﬁdelidade para uso em home theaters,
custo benefício para sonorização de
grandes ambientes e cabos marinizados.

CABOS PARA ALARME
DE INCÊNDIO
Cabo indicado para sistemas de alarme
e detecção de incêndio. Também
conhecido como cabo de laço. Cabo
com 2 vias de 0,75mm² ou 1,50mm².

Dentro da linha Discabos também possuimos cabos para módulos,
baterias, eletrônica, coaxiais para áudio ou vídeo e muito mais.
Conﬁra a linha completa em discabos.com.br/discabos

A linha FAST CLICK conta com ferramentas, conectores,
decapadores e testadores para a montagem de cabos HDMI,
BNC, RCA e RF sem precisar soldar.

MONTAGEM DE CABOS
HDMI SEM SOLDA
Conheça nosso sistema exclusivo para montagem de
cabos hdmi sem precisar de solda. Agregue valor ao
seu serviço montando cabos hdmi sob encomenda
em residências. Montagem rápida, fácil e limpa,
deixando o plug em contato direto com o cabo, sem
problemas de mau contato por causa de
rompimento de solda.

MONTAGEM DE CABOS
BNC, RCA E RF SEM SOLDA
A solução ideal para montagem de conectores em
cameras, alto falantes e antenas. Faça um conector
mesmo em locais de difícil acesso, de forma bem fácil
em menos de um minuto.

Acesse nossa página para assistir a vídeos e tutoriais de como montar
cabos sem precisar de solda discabos.com.br/fastclick

A linha AVLIFE possui equipamentos e acessórios
para distribuição de sinais de áudio e vídeo para
grandes distâncias e em alta resolução

SISTEMA HDMI VIA IP
Distribua sinal HDMI de quantas fontes de sinal tiver,
para quantas TVs precisar, criando uma matriz
hdmi modular e enviando sinais FULL HD a
grandes distâncias pelo protocolo IP.

- FULL HD a grandes distancias
100m cabo cat5/6 ou mais de 2Km
usando conversor para ﬁbra ótica
- Matriz HDMI modular
- Fácil ampliação
- Software de gerenciamento
e chaveamento gratuito
- Criação e agendamento de cenas
- Criação de videowalls em TVs comuns

EXTENSOR HDMI 3D E 4K
Conheça nossa linha de extensores que usam o
protocolo HDBASET para enviar sinais com as mais
altas resoluções, incluindo 3D e 4K, por um único cabo
de rede. Além disso consegue enviar pelo mesmo cabo
sinais de infravermelho, rede ethernet e RS232.
Comercializado em duas versões uma para até 70m e
outra para até 100m .

MATRIX HDMI 12X4

WPS - HDMI SEM FIO DO
PC, TABLET OU CELULAR

Gerencie sinais digitais e analógicos.
- Entradas: 4 HDMI, 4 SVGA e 4 RCA
- Saídas: 4 HDMI
- Criação de videowalls, Quad / PIP / POP
- Chaveamento instantaneo
- Efeitos de transição

Envie conteúdo sem ﬁo para sua TV ou
projetor. Ideal para salas de reunião e
apresentações. Compartilhe o conteúdo
da sua apresentação diretamente no
celular dos espectadores.

SPLITTER HDMI 1X2 +
EXTRATOR DE AUDIO

PAINÉIS MODULARES
PARA ACABAMENTO

Duplica o sinal HDMI e extrai o áudio em
formato digital ou analógico para
conexão com ampliﬁcadores, receivers
ou home theaters que não tem entrada
HDMI.

Acabamentos para conexões de áudio,
vídeo e dados. Opções de painéis para
parede, mesa e piso. Escolha a conexão
que você quiser entre várias opções
como HDMI, VGA, P2, USB, RJ45 e ótico.

A AVLIFE ainda conta com outras Matrizes, Splitters, Switchers, Extensores
HDMI ou SVGA, Central para distribuição de Infravermelho, Player android
e muito mais. Conﬁra no site avlife.com.br

TOA Corporation é uma marca japonesa de áudio com 80 anos
de mercado, distribuída no Brasil exclusivamente pelo
Grupo Discabos. Inclui Microfones, Mixers, Ampliﬁcadores e
Alto Falantes.

SONORIZAÇÃO
INTEGRADA A SISTEMAS
DE SEGURANÇA
TOA Corporation é precursora na criação de sistemas
de áudio integrados a segurança para avisos de
emergência. Estes sistemas são feitos para funcionar
no dia a dia como uma central de sonorização e
avisos por voz separados para cada zona. Em uma situação de emergência, o sistema de
detecção de incêndio, pode se comunicar com o sistema de áudio, para que este reproduza uma
gravação em todos ambientes. As soluções TOA atendem as normas de segurança que obrigam
o uso deste tipo de equipamento em grandes instalações na Europa, Estados Unidos e Ásia.

MATRIZ DE ÁUDIO
DIGITAL 8X8 M-9000M2
A Matriz de áudio TOA M-9000M2 é modular,
permitindo instalar as placas que necessitamos,
podendo compor uma matriz de 8 entradas para 8
saídas. As placas podem ser de sinal de entrada, saída,
de controle remoto, controle de ruído ou de contato
seco. As de controle remoto se integram a painéis,
onde podemos controlar volumes e acionar cenas pré
conﬁguradas no software fornecido gratuitamente. Ela
também pode ser integrada a sistemas de automação.

LINE ARRAYS

ALTO FALANTES DE
VÁRIOS TIPOS

Line arrays são caixas de som de alta
potência usadas em auditórios, igrejas,
ginásios, shows e grandes eventos. TOA
Corporation fornece várias opções desde
a linha SR Slim, mais discreta, até as HX
mais potentes.

Arandelas de teto, de parede, caixas
pendentes, cornetas, megafones, são
muitos os modelos de alto falantes
fabricados por TOA Corporation. Conte
conosco para auxiliarmos na escolha.

MICROFONES

INTERCOM

Escolha entre microfones de diversos
tipos. Dinâmicos, condensadores, com
ﬁo, sem ﬁo, cardióides, omnidirecionais,
de lapela, com gongo e até microfone
multidirecional que se auto ajusta para
captar o áudio de várias direções.

Essa linha permite comunicação com os
sistemas de áudio TOA via IP, podendo
por exemplo, enviar um aviso nos alto
falantes de uma loja ou mensagens de
áudio em estações de trem do outro lado
do mundo .

Tem interesse em usar os produtos TOA, mas não sabe qual seria o
produto ideal? Temos uma equipe pronta para auxiliar em seu projeto.
Entre em contato pelo email toa@discabos.com.br

A linha SBUS conta com soluções para automação
desde 1985, utilizadas ao redor do mundo em grandes
residências, hotéis, aeroportos e escritórios.

GATEWAYS DE
COMUNICAÇÃO
O sistema SBUS se integra com vários
protocolos de comunicação como
RS-232/485, KNX, IP, MODBUS, BACNET
IR e outros. Com eles você pode inclusive
ampliar instalações de outras marcas.

MÓDULOS
MULTIFUNCIONAIS
Com os módulos multifuncionais você
tem uma solução completa, possuindo
relés dimmers e contatos secos, com
ótimo custo benefício para quartos de
hotel, residências e escritórios.

MÓDULOS DIMMER
Os dimmers possuem opções tanto para
lâmpadas de LED como para
incandescentes, tubulares e ﬁtas de LED.
Podendo utilizar com reatores Mosfet,
Balastro, DALI, além de iluminação
cênica com DMX.

MÓDULO LÓGICO
O módulo lógico cruza informações de
tempo, sensores e módulos para você
programar diversos acionamentos. Esse
módulo faz a automação trabalhar
sozinha, sem a necessidade da interação
humana.

SENSORES

INTERFACES

Sensores de luminosidade, movimento,
presença, temperatura e outros,
interagem com o ambiente e provocam
mudanças no sistema, acionando ou
desativando equipamentos .

Interfaces com design diferenciado e
diversas funções . A programação aberta
de cada painel, possibilita conﬁgurar
botões, ícones e cores, gerando a
personalização ideal para seu cliente.

MÓDULOS WIRELESS

Sistema cabeado

Sistema wireless

A Linha Wireless se integra perfeitamente aos
módulos cabeados, mantendo todas suas
funcionalidades.
Possibilita que você faça expansões ou novas
instalações em locais já construídos.
Baseada no protocolo IEEE.802.15.4, os
módulos
formam
uma
rede
Mesh
descentralizada com estabilidade, eﬁciência e
redundância. Essa robustez garante que o
sistema funcione mesmo que um dos módulos
no caminho perca a comunicação.

Para ser um integrador certiﬁcado e usar os produtos SBUS nas suas
instalações entre em contato pelo email sbus@discabos.com.br ou conﬁra
mais informações no site discabos.com.br/sbus

A ATEN International Co. Ltd. é uma empresa taiwanesa
fundada em 1979, que possui mais de 500 patentes
desenvolvidas de produtos para áudio, vídeo e TI.

MATRIZES MODULARES
Monte sua matriz, com até 32 portas de entrada por 32
portas de saída, escolhendo entre placas nos formatos
HDMI,DVI, VGA, SDI e inclusive HDBASET.
É o sistema ideal para instalações de grande porte como
estações de transmissão, salas de controle de trânsito,
centros de serviços de emergência, e outras aplicações que
necessitam um roteamento personalizado de sinal A/V.
- Seamless Switch - Chaveamento instantaneo com opção
de conﬁguração de efeitos de transição.
- Gerenciamento de sinais de áudio e vídeo separados
- Criação de cenas e videowalls
- Utilização de sinais analógicos e digitais em conjunto
- Controle por software, botões ou integrado a um sistema
de automação como o VK2100.

SISTEMA DE CONTROLE
O sistema de controle ATEN permite gerenciar
equipamentos em vários ambientes corporativos de
forma fácil e intuitiva utilizando computador, tablet ou
celular. Com o software de fácil conﬁguração você
pode criar interfaces modernas para controlar áudio,
vídeo, iluminação, cortinas e muito mais.
O sistema de controle ATEN é composto pelo VK2100,
hardware controlador, e pelo VK6000, software de
conﬁguração e utilização. O VK2100 conta com relés,
portas Ethernet, RS-232 / 422 / 485 bidirecionais e
você pode ainda ampliar as possibilidades usando as
opções de expansão. Visite aten.com/ControlSystem/
e conheça mais sobre este sistema inovador.

MATRIZ HDMI 8X8
COM SCALER
Gerencie 8 fontes de sinais HDMI para 8
saídas, com chaveamento super rápido,
função de criação de videowalls e
gerenciamento por software de fácil
conﬁguração ou por automação.

CABOS HDMI ATIVOS
POR FIBRA ÓTICA
Cabo HDMI com chip interno ativo que
possibilita a transmissão de áudio e
vídeo de altas resoluções, como 3D e 4K,
a grandes distâncias, utilizando ﬁbra
ótica.

HDMI WIRELESS MULTICAST
O sistema permite enviar sinais HDMI
sem precisar de ﬁos a até 4 receptores
podendo chegar a uma distância de 30
metros com sinal 1080p. O Transmissor
ainda possui 2 entradas HDMI e uma
saída para uma TV local.

RÉGUA DE TOMADAS
INTELIGENTES “ECO PDUS”
As réguas inteligentes permitem que você
monitore o consumo de energia e
controle remotamente tomadas. Além
disso, permite instalar sensores para
monitorar outros dados do ambiente.

A ATEN é líder mundial no segmento de KVMs e a cada ano está
ampliando a sua participação no mercado de áudio e vídeo proﬁssional.
Conte conosco para adquirir produtos desta grande marca.

Monitore dados de consumo de energia, água, gás,
histórico de temperaturas, abertura / fechamento de
portas e muito mais. Alcançando a máxima eﬁciência
em seus gastos e evitando desperdícios.

MEDIÇÃO

CONTROLE

O EnergyCloud pode efetuar a leitura de
qualquer tipo de unidade de medição
(energia, temperatura, peso, volume,
etc.), em tempo real e registrando o
histórico de atividades. Também pode
calcular custos e fazer projeções.

Permite controlar todos os seus
dispositivos. Ligar/desligar, controlar
temperatura, abrir ou fechar, deﬁnir
controle percentual. Todos estes
exemplos são possíveis através da nossa
interface web.

RELATÓRIOS
Gera relatórios complexos incluindo
múltiplos dispositivos, unidades, séries e
tempo variavel, que podem ser
publicados
no
Dashboard
e
programados para envio por email.

REGRAS - “SE CONDIÇÃO
ENTÃO AÇÃO”
Deﬁna regras de funcionamento,
combinando critérios como horários,
temperatura, abertura ou fechamento
de portas e associe elas a ações que o
sistema deverá executar.

NOTIFICAÇÕES

MOBILIDADE

O EnergyCloud tem a capacidade de
analisar os dados e notiﬁcar diferentes
usuários por voz, SMS, email ou
dashboard, de acordo com critérios de
avaliação especiﬁcados .

O sistema está hospedado nas nuvens e
isso permite que você use a qualquer
momento e com qualquer dispositivo
conectado a internet.

Visite nosso site discabos.com.br/energycloud ou envie um email para
energycloud@discabos.com.br e conﬁra mais infomações sobre o sistema.

Website: discabos.com.br
Site de Treinamentos: ct.discabos.com.br
Entre em contato com a gente pelos
telefones, email ou skype abaixo:
+55 11 4138-8373 / 4783-3595 / 4783-4186
sac@discabos.com.br
Skype: sacdiscabos
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