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



Sobre o Grupo 

Consultoria em Projetos  AV

Treinamentos e tutoriais AV

Garantia e qualidade 

O Grupo Discabos atua há mais de 20 anos no segmento  de cabos e acessórios para áudio 
e vídeo atendendo a todo o Brasil e alguns países da América Latina. Fazem parte da linha de 
produtos do Grupo as marcas próprias DISCABOS, AVLIFE e FASTCLICK, além das marcas 
que distribui exclusivamente no Brasil TOA e SBUS.

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.

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. 

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.



Linha de cabos, conectores e 
acessórios para áudio, vídeo, 
automação, eletrônica e autoelétrica 
há mais de 20 anos no mercado.

Cabo HDMI de Alta 
Definição

Cabo HDMI de alta 
qualidade para trans-
missão dos sinais de 
alta definição mais 
modernos. Suporta 
sinal 3D, 4K, 1080p, 
com áudio 7.1. 

Cabos confeccionados nas medidas de 
60cm a 20 metros testados e garantidos 
pela Discabos. Acesse nossa página e saiba 
mais sobre este cabo em 
discabos.com.br/hdmi

Cabo Paralelo para 
Alto Falantes

Precisa de cabos de 
áudio para ter um 
sinal de alta fideli-
dade? Confira nossa 
linha completa de 
cabos paralelos para 
alto falantes, desen-
volvidos e testados para home theaters e 
sonorização de ambientes.

Cabo Automação 
RS485 e KNX

Nossos cabos de 
automação estão 
prontos para trabalhar 
com os protocolos 
mais modernos como 
o RS-585 e o KNX. Os 
cabos são ideais para 
instalações de módulos de automação 
SBUS, Crestron, Lutron, Neocontrol e muitos 
outros.

Cabo Irradiante

Com a tecnologia 
irradiante você con-
segue ampliar o 
alcance de sinais de 
rádio frequência 
como internet Wifi, 
RFID e sinal de celu-
lar. Acesse nosso site e faça um treina-
mento gratuito sobre o tema 
discabos.com.br/ct

A Discabos ainda tem muitos outros modelos, como cabos de rede, cabos para alarme (incêndio), áudio balanceado, 

RCA, P2 stereo, além de conectores e acessórios. Confira tudo isso acessando o nosso site discabos.com.br.



Montagem de plug 
RF, RCA e BNC

Montagem de 
HDMI sem solda

Nossa ferramenta 
exclusiva permite a 
montagem de um 
cabo HDMI de modo 
fácil, rápido e limpo, 
ao contrário da 

A linha Fast Click 
conta também com 
uma ferramenta 
capaz de montar 
cabos BNC (sinal de 
vídeo geralmente 
usado para câmeras), 

montagem tradicional que é bem 
complicada, imagine  soldar 19 fios em um 
conector pequeno como o HDMI.

- Ideal para montagens 
de cabo HDMI que 
precisam ser passados 
em tubulações 
apertadas.

Vantagens

Fornecemos tanto o cabo especial para este 
tipo de montagem, os conectores, a 
ferramenta e acessórios como decapadores 
e testadores. Acesse nosso site e saiba 
mais. discabos.com.br/fastclick

A grande vantagem 
desta linha também é 
a facilidade na 
montagem de cabos 
em locais de difícil 
acesso, um exemplo 

by Discabos

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

- Aumento do valor agregado ao serviço de 
instalação.

- Fim dos problemas de mau contato por 
quebra de solda.

- Solução do problema sem precisar de 
quebra-quebra nas paredes.

RF (cabo de antena ) e RCA (usado para 
sinal de áudio e vídeo).

é a montagem de cabos para câmeras de 
segurança que ficam no alto, pois se torna 
difícil soldar um cabo quando está sobre 
uma escada.



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

Matrix Scaler 12x4 
Quad Processor

Conecte sinais digitais 
e analógicos.

- Entradas: 4 HDMI, 4 
SVGA e 4 RCA 

- Saídas: 4 HDMI

- Funções para criação de videowalls, Quad , 
PIP ou POP - Chaveamento super rápido por 
controle remoto, no painel do equipamento, 
por RS232 ou por IP. Com opção de configu-
ração de efeitos de transição Fade-IN/OUT e 
outros.

Extensor HDMI
HDBASET

A tecnologia HDBA-
SET para extensão de 
sinais HDMI  tem 
evoluído a cada ano. A 
AVLIFE disponibiliza 
duas opções, uma 

WPS Sistema de 
apresentação WIFI

Compartilhe con-
teúdo do seu com-
putador, tablet ou 
celular em uma TV 
através de conexão 
WIFI. Você pode mos-
trar até 4 conteúdos 
diferentes ao mesmo tempo. Ideal para 
salas de reunião, escolas e auditórios.

para 70m e uma para 100m que leva sinal 
RS232 e Rede Ethernet por apenas um cabo 
CAT5.

Painéis modulares 
para áudio e vídeo

Os painéis da AVLIFE 
são modulares, você 
pode encaixar as 
conexões que 
precisar neles. Temos 
painéis para parede, 

mesa e piso que dão o acabamento perfeito 
para sua sala de reunião, escritório ou home 
theater.



Sistema HDMI via IP 

Reprodução de sinal

Fontes de sinal

Transmissores

Receptores

Switch de rede

Distribua sinais HDMI de quantas fontes de sinal quiser para quantas TVs você precisar. Com o 
sistema HDMI via IP você distribue conteúdo HDMI de alta resolução, da mesma forma que 
distribue um sinal de rede.

Conecte a fonte de sinal no transmissor HDMI via ip.

Conecte a saída de cabo de rede do transmissor em um switch de 
rede .

Conecte um cabo de rede do switch de rede até o receptor HDMI via 
ip, que pode ser fixado atrás da TV . 

Conecte o receptor na TV com um cabo HDMI. 

Conecte um computador com sistema Windows no mesmo switch 
de rede. 

Instale o Software e Gerencie os sinais  que deseja ver em cada TV.

Vantagens:
- Facilidade na instalação
- Crie uma Matrix HDMI do tamanho 
que precisar
- Versatilidade para aumentar fontes 
de sinal ou TVs ao sistema
- Distribua sinais para grandes 
distâncias podendo converter para 
fibra ótica e chegar a até 20km
- Software permite criação de Vide-
owalls em TVs comuns
- Crie cenas e programe horários 
para executar

A AVLIFE ainda conta com Splitter, Switcher e Extensores para conexões HDMI ou SVGA, Central para distribuição de 

Infravermelho, Extrator de áudio do HDMI, Player android e muito mais. Confira no site avlife.com.br 



A Matrix de áudio da TOA é modular, nela 
você encaixa as placas que precisa, 
podendo compor uma matrix 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 
placas de controle remoto se integram a 
painéis, onde você pode controlar volumes 
e acionar cenas pré configuradas pelo 
software. Saiba mais acessando 
discabos.com.br/toa

Matrix digital de 
áudio 8x8

As Line arrays são 
caixas de som de alta 
potência usadas em 
ambientes como 
auditórios, igrejas, 
shows, ginásios e 

Line Arrays 

A TOA é uma marca japonesa de 
áudio com 80 anos de mercado, 
distribuída no Brasil exclusivamente 
pelo Grupo Discabos. Inclui Micro-
fones, Mixers, Amps e Alto Falantes

Sistemas de Áudio 
para Emergências

EXIT

A TOA é precursora na 
criação de sistemas 
de áudio integrados a  
segurança para avisos 
de emergências. Estes 
sistemas são feitos 
para funcionar no dia 
a dia como uma central de sonorização e 
avisos por voz para cada zona. No caso de 
uma ocasião de emergência o sistema de 
alarme pode acionar uma mensagem 
gravada para reproduzir em todos 
ambientes.

muito mais. A TOA possui várias opções 
desde a linha SR Slim, mais compacta, até a 
HX-7 mais potente.



Microfones 
sem fio

Linha de audio 
conferência

O microfone sem fio 
da TOA possui 
diversas vantagens 
sobre outras marcas. 
Uma delas é 
funcionar com 

A TOA também possui 
uma linha para siste-
mas de áudio confer-
ência que permite a 
votação em plenários, 
câmaras e também 
em conselhos corpo-

apenas 1 pilha por até 10 horas. Isso reduz o 
custo com pilhas e deixa o microfone  bem 
mais leve.

Sistema de 
Intercom por IP

Essa linha permite 
que você se 
comunique com 
qualquer pessoa por 
IP. Ela pode estar 
tanto na sua empresa 
como do outro lado 
do mundo. Disponibilizamos interfaces door 
stations ou telefones com alto falante 
embutido.

rativos. Pode ser usado sem fios por 
infravermelho ou cabeado.

Outros produtos

A TOA ainda conta 
com uma linha com-
pleta de áudio por 
infravermelho, mega-
fones, alto falantes 
design, microfones de 
lapela e muitos outros 
produtos. Entre em contato conosco para 
ajudarmos em seu projeto de áudio.

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



O Grupo Discabos agora vende as soluções de 
automação residencial e corporativa da marca SBUS, 
com exclusividade no Brasil. Confira as linhas 
BUSPRO, KNX, Wireless e Energy Cloud.

Linha BUS PRO

Linha para automação 
cabeada que também 
pode se integrar com 
a linha Wireless. 
Permite instalação de 
um sistema sem 
necessidade de um 
módulo central. Nesta linha você terá vários 
modelos de interfaces de controle, módulos 
de dimerização para os mais diversos tipos 
de lâmpada, sensores avançados, módulo 
lógico e muito mais.

Linha Wireless

A Linha Wireless se 
integra perfeitamente  
a linha BUS PRO 
mantendo todas as 
funcionalidades dessa 
linha. Por ser wireless 
possibilita que você 
faça expansões ou novas instalações 
mesmo em locais já construídos de forma 
simples e limpa.

Linha KNX

A Linha KNX traz a 
possibilidade de usar 
os produtos SBUS 
integrados com o 
protocolo KNX. Por 
ser um protocolo 
aberto que é utilizado 
por diversos fabricantes, a solução se torna 
bem flexível e aberta para utilização de 
produtos de outras marcas. 

Energy Cloud

Linha de produtos 
para  monitoramento   
do consumo de 
energia em tempo real 
e para controle de 
e q u i p a m e n t o s 
remotamente. Você ainda pode integrar 
este sistema a sua automação para 
executar ações e receber notificações 
dependendo do consumo  medido .

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



Website: discabos.com.br

Site de Treinamentos: discabos.com.br/ct

Se quiser entrar em contato com a gente pode usar um dos 
telefones, email ou skype abaixo:

+55 11 4783-3595 / 4783-4186 / 4138-8373

sac@discabos.com.br 

Skype: sacdiscabos

discabos.com.br discabos.com.br/avlife

by Discabos

discabos.com.br/fastclick

discabos.com.br/toa discabos.com.br/sbus


