Catálogo de Produtos

SOLUÇÕES PARA CONECTIVIDADE ELÉTRICA E
DE DADOS PARA AMBIENTES E MOBILIÁRIO

NÓS SOMOS A

BYROS BRASIL

A BYRos Brasil é uma empresa fruto da parceria entre as empresas Byrne (Americana),
líder mundial em soluções de conectividade para ambientes e mobiliário, com a
empresa EJRos Brasil (Brasileira), empresa com grande expertise em soluções
integradas em gestão e qualidade, especializada em assessoria para certi cação
de processos e produtos e com várias unidades de negócios.

A empresa, com sede na cidade de Caxias do Sul - RS, fabrica diversas soluções para
conectividade de sistemas elétricos e de dados para serem incorporados ao
ambiente de trabalho ou em mobiliários (mesas, estações de trabalho, cadeiras,
longarinas, sofás, etc), facilitando o acesso dos usuários e permitindo de forma
simples, prática e segura, as conexões de equipamentos, sejam conexões elétricas
ou de dados. A BYRos Brasil também é representante com exclusividade para todo
Brasil, das soluções Byrne.

Todos os produtos da BYRos Brasil são projetados e fabricados de acordo com o
conceito FIDES, amplamente utilizado em projetos de produtos.

O Conceito FIDES
F = Funcionalidade (Plug&Play - Prontos para funcionar)
I = Integração com o Ambiente (Não causam e não são suscetíveis a ruídos
eletromagnéticos)
D = Design (Construídos em materiais metálicos de alta durabilidade)
E = Ergonomia (Aproximam as conexões dos usuários, mais conforto e
produtividade)
S = Segurança (100% testados de fábrica, componentes com certi cação
INMETRO)

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS
A BYRos Brasil declara através de seus fundamentos estratégicos sua intenção como negócio, buscando solidi car
parcerias estratégicas através de produtos seguros e con áveis e relacionamentos respeitosos e duradouros.

Negócio

Missão

Acessórios para conectividade elétrica e de dados
para ambientes e mobiliário.

Produzir e comercializar acessórios para
conectividade elétrica e de dados buscando oferecer
produtos com qualidade, segurança, praticidade e
funcionalidade aos seus clientes, de forma con ável
e sustentável.

Valores e Princípios
- Compromisso com a qualidade e com os requisitos
técnicos
- Ética e Transparência
- Respeito em todos os relacionamentos
- Adoção de uma “Cultura Justa”

Visão
Ser reconhecida pela excelente qualidade de seus
produtos e pelo empenho e agilidade no
atendimento, tornando-se uma importante parceira
de negócios para cada cliente.

Política da Qualidade, Responsabilidade Social e Meio Ambiente
Produzir e comercializar acessórios para conectividade elétrica e de dados através da rigorosa observação das
regras e normas técnicas aplicadas a seus produtos, da constante busca por inovação e melhoria de seus
processos, do respeito as pessoas e responsabilidade social e de ações que preservem o meio ambiente, se
empenhando na busca pela sustentabilidade e plena satisfação de seus clientes.

Política de Compliance
“Todos os colaboradores da BYRos Brasil devem conduzir suas atividades de acordo com a legislação vigente e
observando os mais rigorosos padrões éticos e morais estabelecidos, não tolerando qualquer forma de
discriminação, assédio, prevalecimento, benefício próprio, corrupção ou suborno. Da mesma forma, a Diretoria
da BYRos Brasil está comprometida em conduzir suas atividades em estrito cumprimento das leis aplicáveis,
incluindo, mas não se limitando, a observação da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013 (“Lei Anticorrupção”) e
demais normas que regem o relacionamento empresarial com a administração pública. Esta Política reforça as
diretrizes e padrões comportamentais que almejam assegurar que a BYRos Brasil e todos que atuam em seu
nome, entendam e atuem em conformidade com a lei e dentro de princípios éticos, conforme seu código de
conduta. A observância desta Política é obrigatória e, em nenhuma hipótese ou sob qualquer argumento, os
colaboradores da BYRos Brasil poderão alegar desconhecimento das responsabilidades estabelecidas”.

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

ROBÔ TEMI
Um passo além na conectividade!
A BYRos Brasil tem mais uma novidade para seus clientes:

Um robô autônomo, com inteligência arti cial, assistente pessoal,
conectado com a internet e com diversas aplicações e funcionalidades e
que ainda carrega seu celular por indução!

Nosso negócio é conectividade!
Conectar pessoas!
Com o Robô Temi, permitimos que a conectividade vá muito além! Com a mais alta
tecnologia disponível na atualidade, a BYRos Brasil oferece aos seus clientes uma
solução inovadora para teleconferência, presença virtual, interação,
entretenimento e atendimento ao público através do Robô de última geração
Temi.

Navegação com Inteligência Arti cial
O Robô Temi é um robô de telepresença autônomo que utiliza inteligência arti cial
(IA). O Temi pode reconhecer a voz de seus usuários e se deslocar quando
solicitado. É possível salvar locais prede nidos e navegar perfeitamente pelo
escritório ou hospital, enquanto conecta você a sua equipe.

Tecnologia de realidade aumentada
O Robô Temi já é reconhecido pelo mercado como um robô de telepresença
avançado e intuitivo. Conta com todas funcionalidade de inteligência arti cial
para a realidade aumentada que facilita sua locomoção, além de recursos de áudio
e vídeo de última geração para garantir uma experiência de qualidade aos seus
usuários.
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PRODUTOS LINHA ON SURFACE

Acesso à energia e dados de forma prática e portátil.
A linha ON SURFACE se adapta as suas necessidades.
Fácil de Instalar.
Fácil de Conectar.
Assim é a linha On Surface da BYRos Brasil.
Qualidade, Praticidade, Segurança e Tecnologia.

START
MINI START TORRE
A Mini Start Torre é uma solução prática para carregamento de celulares junto ao mobiliário, já
que foi projetada para ser colocada sobre a mesa, xada embaixo do móvel ou entre
longarinas. Disponibiliza de forma simples e prática, duas tomadas e uma saída USB simples.
Fabricada totalmente em material metálico, a mesma foi projetada para não causar nem ser
suscetível à perturbações eletromagnéticas no ambiente (ruídos elétricos induzidos ou
conduzidos).
Já vem com cabo de alimentação com plugue para rápida conexão.

Ficha técnica
• Estrutura metálica com pintura fosca
• Disponível na cor preta
• 2 tomadas 2P+T de 10A,
100-240V e 50-60Hz
• 1 carregador USB simples de 5V 1,5A
• Cabo de 1800mm com
plugue 10A 2P+T

START TORRE
A Start Torre é uma solução prática para carregamento de
celulares em recepções, salas de espera, salas de treinamentos,
feiras e eventos ou locais de grande uxo de pessoas, como
aeroportos, pronto socorros, bancos, restaurantes, etc... já que
disponibiliza de forma simples e prática, 4 tomadas para conexão
de carregadores e uma bandeja de apoio para até 4 celulares.
Fabricada totalmente em material metálico, a mesma foi projetada
para não causar nem ser suscetível à perturbações eletromagnéticas
no ambiente (ruídos elétricos induzidos ou conduzidos), bem
como não tombar a partir de qualquer desequilíbrio. Já vem
com cabo de alimentação com plugue para rápida conexão.

Produto pode ser personalizado com a logomarca do cliente ou mesmo
pintada de forma personalizada (a partir de 10 unidades adquiridas).

Ficha técnica
• Estrutura metálica com pintura fosca
• Disponível nas cores preta brilho
com bandejas em cinza gra te
ou toda em preto fosco
• 4 tomadas 2P+T de 10A,
100-240V e 50-60Hz

• Cabo de 1800mm com plugue 10A 2P+T
• Em suas variações, a Start Torre pode
ser fornecida com USB Simples de 5V
1,5A ou USB Duplo de duas saídas de
5V 1,5A cada (saídas individuais).

SUPER START TORRE
SUPER START TORRE
A Super Start Torre é uma solução para carregamento de celulares em
locais de alto uxo de pessoas, como aeroportos, feiras, eventos,
exposições, etc... visto sua grande capacidade de carregamento e
potência.
Disponibiliza de forma simples e prática, seis tomadas e duas saídas
USB duplas. Fabricada totalmente em material metálico, a mesma foi
projetada para não causar nem ser suscetível à perturbações
eletromagnéticas no ambiente (ruídos elétricos induzidos ou
conduzidos).
Já vem com cabo de alimentação com plugue para rápida conexão.

Seu centro de gravidade foi especialmente projetado para não
tombar em caso de impactos.
Produto de alta durabilidade, 100% metálico.
Produto aterrado, sem qualquer perigo de choque elétrico.
Plug & Play, pronto para ser utilizado pois já sai montado de fábrica.
Rigoroso controle de qualidade: 100% das peças testadas.

Ficha técnica
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrutura metálica (alta durabilidade)
Duas bandejas de apoio para celulares
Disponível na cor preto fosco
Cabo de 1800mm com plugue 2P+T
6 tomadas 2P+T de 10A, 100-240V, 50-60Hz
2 carregadores USB duplos de 5V - 1,5A, totalizando 4 carregadores USB
Cabo de 1800mm com plugue 10A 2P+T
Aproximadamente 1,3 metros de altura

START
START UP
Da linha Start, o Start UP é uma solução inteligente e discreta que leva energia e dados de
maneira simples e rápida. Mobilidade e praticidade são suas principais características.
Aplicado na borda de tampos com espessura de até 25mm, pode ser facilmente removido
e reinstalado em outro ambiente.
Para utilizá-lo, é necessário apenas plugá-lo em uma tomada, já que sua instalação elétrica
já vem resolvida de fábrica.
Plug&Play, Start UP é uma solução segura e de fácil instalação.

Ficha técnica
• Estrutura metálica com
pintura acetinada
• Acompanha kit adaptador de
tecnologias (BE01421)
• Disponível nas opções
de 2 e 4 módulos
• Disponível nas cores branco e
preto 100-240V 50-60Hz
• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T
• Acompanha manual de instalação

START FIX
A linha Start FIX foi desenvolvida para ser xada na parte
inferior do tampo, mantendo a superfície do móvel intacta,
sem a necessidade de recortes e sem interferir no ambiente
de trabalho. Discreta e versátil, esta linha de produtos pode
ser utilizada em plataformas de trabalho, salas de reunião,
ambientes colaborativos e em muitos outros projetos. Plug&Play,
Start Fix é uma solução segura e de fácil instalação. A base de
xação pode ser fabricada na medida do rebaixe do tampo,
deixando sempre as conexões na posição mais adequada.

Ficha técnica
• Estrutura metálica com
pintura acetinada
• Acompanha kit adaptador de
tecnologias (BE01421)
• Disponível nas opções
de 2 e 4 módulos
• Disponível nas cores branco e
preto 100-240V 50-60Hz
• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T
• Acompanha manual de instalação

START e FIT
START VAR
O Start Var é um produto com excelente relação custo x
benefício, pois sua con guração é pré-estabelecida de
fábrica (padronizada com 3 tomadas e 1 carregador simples
USB). Desta forma e nesta con guração, o produto atende a
mais de 80% das aplicações para conexões de energia. Como
o produto é padronizado de fábrica, todo processo de
produção pôde ser otimizado. Como não há opções de
modularidade, cores ou acessórios, a BYRos Brasil mantém o
mesmo em estoque, atendendo com pronta entrega os
clientes interessados.
O produto agrega a praticidade, segurança e funcionalidade
da linha Start, estando disponível somente na opção de
sobrepor ( xação na borda do móvel por sistema de xação
desmontável). As tomadas foram posicionadas de forma a
permitir o melhor aproveitamento, já que di cilmente a
conexão de um equipamento impede a ligação de outro.
O Start Var foi especialmente desenvolvido para ser utilizado
em conjunto com o sistema FIT Connect.

Ficha técnica
• Estrutura metálica com
pintura preto brilho
• Con guração única: 3 tomadas 10A
2P+T de 100-240V e 50-60Hz e 1
carregador USB Simples de 5V 1,5A
• Cabo de 1800mm com
plugue 2P+T 10A 250V
• Acompanha manual de instalação

FIT

A FIT é um acessório perfeito para aplicação em
calhas metálicas, plataformas de trabalho, mesas de
reunião e nos casos em que o móvel já contém recorte
e passa cabos, porém necessita de conectividade.

Produto competitivo, a régua FIT oferece instalação
simples e rápida, com parte elétrica totalmente blindada.
As entradas de dados podem ser personalizadas
de acordo com a necessidade de cada cliente.
Produzida no Brasil, a linha FIT foi desenvolvida para o mercado
nacional, seguindo rigoroso padrão de qualidade e segurança.

Ficha técnica

Con gurações disponíveis:

• Estrutura metálica com pintura fosca
• Disponível na cor preta
• Acompanha kit adaptador de
tecnologias (BE01421)
• 100-240V 50-60Hz
• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T
• Acompanha manual de instalação

3 tomadas, 2 entradas de dados
3 tomadas, 3 entradas de dados
4 tomadas, 2 entradas de dados

STORM

STORM
Storm é uma linha de produtos que permite a instalação de muitas tomadas ao longo
de uma superfície.
Fabricada com o corpo e a base em alumínio extrusado e com faceplate de ferro
pintado, o produto traz modernidade, leveza e praticidade ao ambiente de trabalho.
Indicada desde uma aplicação simples, como uma mesa de trabalho até para situações
mais complexas, onde é necessário a conexão de vários equipamentos com segurança
à rede elétrica, como uma bancada de trabalho de um laboratório, a linha Storm tem
em seu DNA a versatilidade, praticidade e segurança necessárias à conectividade
elétrica de equipamentos numa instalação.

Ficha técnica
• Projetada para ser facilmente instalada na borda de mesas
com tampos de 18mm a 38mm, sem a necessidade de
preparação do móvel
• Estrutura metálica em alumínio com faceplate com pintura em preto brilho
• Disponível em 4 con gurações:
Storm 15, com 15cm de comprimento e com 2 tomadas 2P+T 10A 250V
Storm 30, com 30cm de comprimento e com 4 tomadas 2P+T 10A 250V
Storm 60, com 60cm de comprimento e com 6 tomadas 2P+T 10A 250V
Storm 100, com 100cm de comprimento e com 8 tomadas 2P+T 10A 250V
• Outras medidas podem ser desenvolvidas (até 3 metros)
• Todas as versões possuem cabo de 1800mm com plugue 2P+T 10A 250V
• Opera de 100-240V, 50-60Hz
• Acompanha manual de instalação

STORM TORRE
MINI STORM TORRE
A Mini Storm Torre é uma solução prática para carregamento de celulares.
Fabricada em alumínio e aço, a Storm Torre possui um design
moderno e agradável, combinando com qualquer ambiente.
Disponibiliza de forma simples e prática, duas tomadas e um
carregador USB simples. Como os demais produtos da BYRos Brasil,
a mesma foi projetada para não causar nem ser suscetível à perturbações
eletromagnéticas no ambiente (ruídos elétricos induzidos ou conduzidos).
Já vem com cabo de alimentação com plugue para rápida conexão e
base que permite perfeita estabilidade.

Ficha técnica
•
•
•
•
•
•

Estrutura em alumínio
Parte frontal em aço, pintado na cor preta ou branca
2 tomadas 2P+T de 10A, 100-240V e 50-60Hz
1 carregador USB simples de 5V 1,5A
Cabo de 1800mm com plugue 10A 2P+T
Aproximadamente 15cm de altura

STORM TORRE
A Storm Torre é uma solução prática para carregamento de celulares em recepções, salas
de espera, salas de treinamentos, feiras e eventos ou locais de grande uxo de pessoas,
como aeroportos, pronto socorros, bancos, restaurantes, etc... já que disponibiliza de
forma simples e prática, 3 tomadas para conexão de carregadores e dois carregadores
USB.
Fabricada com estrutura de alumínio e face em metal, a mesma possui design moderno e
agradável, combinando com qualquer ambiente.
Produto pode ser personalizado com a logomarca do cliente ou mesmo pintada de
forma personalizada (a partir de 10 unidades adquiridas).
Em suas variações, a Storm Torre pode ser fornecida com 4 tomadas ou com USB Simples

Ficha técnica
•
•
•
•
•
•

Estrutura em alumínio
Placa frontal em aço pintado nas cores preta ou branca
3 tomadas 2P+T de 10A, 100-240V e 50-60Hz
Carregador USB duplo 5V de 1,5A cada
Cabo de 1800mm com plugue 10A 2P+T
Aproximadamente 70cm de altura

ASSEMBLE
ASSEMBLE
Criado para respeitar a mobilidade
no ambiente de trabalho, Assemble
é portátil e pode ser xado à borda de
superfícies de diferentes espessuras,
sem a necessidade de recortes para
ser instalado. Construído em alumínio
anodizado, permite acesso à energia
e dados com facilidade e elegância.

Ficha técnica
• Produzido em alumínio
anodizado natural
• Acompanha kit adaptador de
tecnologias (BE01421)
• Acompanha manual de instalação

•

Disponível em diferentes
combinações de módulos, para
energia ou dados, de 2 a 8 módulos
nas cores branca ou preta
• 100-240V 50-60Hz
• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T

ASSEMBLE REVEAL
Criado para preservar todos os detalhes da superfície do móvel,
permitindo o acesso à energia e dados com grande praticidade,
Assemble Reveal é uma solução discreta e inteligente. Instalado na parte
inferior da superfície do móvel, com mecanismo deslizante que permite o
avanço ou recuo do mesmo quando necessário.
Assemble Reveal é uma solução exível que proporciona um melhor
aproveitamento do espaço, levando mais praticidade a seus usuários.

Ficha técnica
• Acabamento externo em
alumínio anodizado natural
• Deslizamento manual do
acessório com trava
• Acompanha kit adaptador de
tecnologias (BE01421)
• Disponível em diferentes combinações
de energia e dados, de 4 e 6 módulos
nas cores branca ou preta
• 100-240V 50-60Hz
• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T
• Acompanha manual de instalalação

AXIL X

AXIL X
Axil X respeita a mobilidade do ambiente de trabalho
e pode facilmente ser xado à borda de superfícies
de diferentes espessuras, eliminando a necessidade
de recortes no móvel. Por possuir acesso fácil,
efetivo e seguro, esta solução contribui para uma
melhor experiência no dia a dia de seus usuários.

Ficha técnica
• Produzido em alumínio anodizado
natural e aço, com pintura
acrílica acetinada brilhante
nas cores preto e branco
• Acompanha kit de
tecnologias (BE01421)
• Disponível em diferentes combinações
de energia e dados, de 4, 6 e 8
módulos nas cores branca ou preta
• 100-240V 50-60Hz
• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T
• Acompanha manual de instalação

PRODUTOS LINHA IN SURFACE
Objetividade e elegância para um ambiente organizado.
Soluções embutidas à surpefície de trabalho.
Discreta e funcional. Melhor aproveitamento de espaços.
Assim é a linha In Surface da BYRos Brasil.
Qualidade, Praticidade, Segurança e Tecnologia.
Aproxima o usuário e os equipamentos das conexões. Muito
mais conforto e produtividade no ambiente de trabalho.

START IN

START IN
Versatilidade é a principal característica da linha START
IN, que integra conectividade à diferentes tipos de
superfícies planas: Mesas, cabeceiras, estofados, banheiras,
estações de trabalho, entre outros.
Para ser instalado, é necessário apenas fazer o recorte na
superfície, aplicar o acessório e plugá-lo em uma tomada.
Com design limpo e inteligente, Start IN simpli ca o
acesso à energia e dados nos mais variados ambientes
e projetos, agregando funcionalidade ao mobiliário.

Plug&Play, START IN é uma solução segura e de fácil instalação.

Ficha técnica
• Estrutura metálica com
pintura acetinada
• Acompanha kit adaptador de
tecnologias (BE01421)
• Disponível nas opções
de 2 e 4 módulos
• Disponível nas cores branco e preto
• 100-240V 50-60Hz
• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T
• Acompanha manual de instalação

BIS
Solução simples e prática, a linha Bis de acessórios para conectividade para mobiliário da BYRos Brasil busca trazer os
benefícios da conectividade porém numa relação atrativa de custo x benefício, já que são fabricadas em material
termoplástico. Oferecida em 3 diferentes con gurações (quadrada, longa e retangular), os produtos da linha Bis são
encaixados por pressão no recorte do mobiliário, sendo fornecidos com tomadas e cabo com plugue instalados, conectados e
testados, prontos para serem utilizados.

Bis Quadrada

Bis Longa

Bis Retangular

Ficha técnica
• Produzido em plástico
termoinjetado com antichama
• Abertura e fechamento manual,
sem amortecimento
• Disponível na cor preta ou branca

• 3 con gurações disponíveis:
Bis Quadrada (2 tomadas + 2 entradas de dados)
Bis Longa (3 tomadas + 3 entradas de dados)
Bis Retangular (4 tomadas + 3 entradas de dados)

• Todos os modelos são fornecidos
montados e testados

•
•
•
•

Fornecidos equipados com tomadas 10A 2P+T
Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T
Acessório opera de 100-240V 50-60Hz
Acompanha manual de instalação

START e STORM CLICK
START CLICK
Elegância é a principal característica da linha Start Click BYRos Brasil.
Desenvolvida para integrar o mobiliário de forma discreta e funcional,
a linha Start Click possui sistema de abertura e fechamento para
acesso aos acessórios através de um sistema de click. Este sistema
permite ocultar os acessórios quando não estão em uso, aumentando
a segurança, facilitando a limpeza e deixando as instalações de
conectividade do móvel mais discretas.

Ficha técnica
• Fabricado em aço com pintura epóxi
• Disponível nas opções de 2, 3 e 4 módulos
• Disponível nas cores prata e preto
• 100-240V 50-60Hz
• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T
• Acompanha manual de instalação

STORM CLICK
So sticação é a principal característica da linha Storm Click
BYRos Brasil. Desenvolvida para integrar o mobiliário de forma
discreta e funcional, a linha Storm Click possui sistema de
abertura e fechamento para acesso aos acessórios através de
um sistema de click.
Este sistema permite ocultar os acessórios quando não estão
em uso, aumentando a segurança, facilitando a limpeza e
deixando as instalações de conectividade do móvel mais
discretas.
Ficha técnica
• Fabricado em aço com pintura epóxi com corpo principal em alumínio
• Disponível nas opções de 2, 3 e 4 módulos
• Disponível nas cores branco e preto
• 100-240V 50-60Hz
• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T
• Acompanha manual de instalação

ARES

ARES
A Ares é um acessório ideal para aplicação em estações de
trabalho e mesas de reunião. Possui tampa em alumínio
escovado ou pintada na cor preta com sistema de
amortecimento, além de escova para melhor passagem
de cabos. Devido a sua profundidade, permite trabalhar
com sua tampa fechada, mantendo o ambiente de
trabalho totalmente organizado. Oferece parte elétrica
blindada e as entradas de dados podem ser personalizadas
de acordo com as necessidades de cada aplicação.

Ficha técnica
Con gurações disponíveis:

3 tomadas, 4 entradas de dados
4 tomadas, 4 entradas de dados
6 tomadas, 6 entradas de dados.

• Acabamento externo em alumínio
escovado ou pintura epóxi preta
• Abertura da tampa com
amortecimento
• Disponível nas cores prata e preto
• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T
• Acompanha kit adaptador de
tecnologias (BE01421)
• 100-240V 50-60Hz
• Acompanha manual de instalação

START RM

START RM
Versatilidade é a principal característica da linha Start RM.
Desenvolvido para ser aplicado na furação do passa cabo
de mesas, mesas de reunião, cabeceiras, estofados,
estações de trabalho, entre outros, o Start RM pode ser
f a b r i c a d o n a s o p ç õ e s r e d o n d o o u q u a d r a d o.
Discreto e funcional, o produto disponibiliza uma tomada
ou uma tomada e uma carregador USB próximo ao ponto
de uso, garantindo conforto e boa aplicabilidade.
Plug & Play, o Start RM é uma solução segura e de fácil

Ficha técnica
• Disponível nas con gurações: 1 tomada elétrica ou
1 tomada elétrica com 1 carregador USB simples
• Estrutura metálica com pintura acetinada
• Opção de Start RM redonda e quadrada
• Aplicação do acessório em mesas com passa cabos
e mesas de reuniões
• O acessório não requer preparação para instalação elétrica
• Faixa de uso de 100-240V, 50-60Hz
• Tomada padrão brasileiro 2P+T 10A 250V
• Plugue padrão brasileiro 2P+T 10A 250V
• USB de carga 2,1A

START ONE

START ONE
Solução discreta e e ciente com inúmeras aplicações.
START ONE permite o acesso à energia através de suas saídas USB.
START ONE é uma solução compacta com poderosa potência que pode facilmente ser xada à superfícies, mesas,
poltronas, etc. Perfeito para carregar seu celular, luminárias e outros acessórios com muita agilidade e segurança.
Deve ser integrado ao mobiliário, já que não possui invólucro próprio. Sendo assim, a proteção é fornecida pelo local de
instalação.

Ficha técnica
• Tampa plástica com acabamento externo e detalhes para xação em mobiliário
• Pode ser utilizado em mesas, sofás, poltronas, estações de trabalho, etc...
onde haja parede de xação com espessura de 1,2mm até 2mm
•
•
•
•
•

Pode ser equipado com USB simples (1 saída) ou duplo (2 saídas)
1,5 ampéres por porta USB
Faixa de uso de 100-240V, 50-60Hz
Possui cabo com plugue padrão brasileiro 2 pinos com 1800mm – 10A 250V
Fonte de alimentação integrada ao produto e protegida por termoplástico preto

AXIL Z

AXIL Z
Acessório discreto para superfícies
planas. Uma solução inteligente
e segura, que simpli ca o acesso
às tomadas elétricas e entrada
de dados, sem que a ação que
exposta. Ajuda a criar uma experiência
inovadora que rompe com as soluções
t r a d i c i o na i s, n ã o i n t e r fe r i n do
no espaço. Axil Z é uma solução
moderna, prática e customizável.

Ficha técnica
• Produzido em alumínio anodizado
natural e aço, com pintura
acrílica acetinada brilhante
nas cores preto e branco
• Disponível nos formatos
de 4, 6 e 8 módulos
• Acompanha kit adaptador de
tecnologias (BE01421)
• Disponível em diferentes
combinações de energia e dados
nas cores branca e preta
• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T
• 100-240V 50-60Hz
• Acompanha manual de instalação

MHO

MHO
Solução retrátil e exível para um ambiente sem
excessos. Sem interferir no espaço e nem expor as
tomadas, o MHO (Modular High Output) acompanha
a superfície plana da mesa em um sistema funcional
de abertura uida ao toque. Construído em
alumínio anodizado e aço cortado a laser, MHO
é uma solução robusta, elegante e customizável.

Ficha técnica
• Produzido em alumínio
anodizado natural
• Abertura ativada por toque
• Acompanha kit adaptador de
tecnologias (BE01421)
• Disponível em diferentes combinações
de energia e dados de 2 a 8 módulos
nas cores branca ou preta
• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T
• 100-240V 50-60Hz
• Acompanha manual de instalação

ELLORA

ELLORA
Com um design inteligente, Ellora
permite a utilização do acessório
mesmo com a tampa fechada,
ocultando a central de conectividade e
mantendo o ambiente organizado. Com
acabamento em alumínio anodizado
natural, o Ellora é uma solução que
otimiza o espaço de maneira so sticada.

Ficha técnica
• Acabamento externo em
alumínio anodizado natural
• Abertura manual da tampa
• Acompanha kit adaptador de
tecnologias (BE01421)
• Disponível em diferentes combinações
de energia e dados de 4, 6, 8
módulos nas cores branca ou preta
• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T
• 100-240V 50-60Hz
• Acompanha manual de instalação

PRODUTOS LINHA CONNECT
A BYRos Brasil disponibiliza diversas soluções em conectividade para
o ambiente corporativo.
Destaque para as soluções CAMBIO (Importada da Byrne USA) e Fit
Connect / Fit Trail (fabricadas no Brasil), que permitem a interligação,
de forma prática e segura, entre diversos mobiliários, dando grande
mobilidade à instalação.
Versatilidade, segurança e conveniência.

SISTEMA FIT CONNECT / FIT TRAIL DE CONECTIVIDADE

FIT CONNECT

FIT CONNECT 1USB OU 2USB

O sistema de conectividade Fit Connect e Fit Trail
permite a rápida e fácil conexão entre mobiliários,
já que uma régua FIT Connect se conecta a outra
através de uma ligação bem simples, realizada
através de um cabo com plugue e uma tomada.
Podem ser ligadas até 6 réguas FIT Connect uma
na outra, permitindo interligar até 6 móveis. Cada
régua FIT Connect possui 2 tomadas disponíveis
para ligações (ou tomadas e carregadores USB),
sendo que uma pode ser utilizada para conexão
de um Start UP, por exemplo, e outra pode ser
uma reserva ou conectar a outra Start UP de outro
mobiliário. No caso da Connect USB, a mesma foi
projeta para conexão de um carregador Qi (indutivo)
ou de interface USB. O sistema é complementado
pela FIT Trail, calha metálica com projeto especí co
de xação embaixo do móvel e que permite
proteger, sustentar e facilitar a passagem de cabos,
inclusive de dados, e a instalação da própria FIT
Connect, nas suas mais diversas con gurações.
Componentes do sistema:
• Fit Connect, Fit Connetc USB1 ou FIT Connect USB2
• Fit Trail
• Recomenda-se o uso conjunto com o Start UP, para
maior conforto e praticidade

FIT CONNECT INTERLIGADAS

FIT CONNECT NA FIT TRAIL
Ficha Técnica
• Fit Connect com duas tomadas 10A 2P+T, uma tomada
de 10A 2P+T para interligação e cabo com plugue 10A
2P+T (padrão brasileiro) de tamanho con gurável
• Fit Connect USB1 com uma tomada 10A 2P+T um
carregador USB de 5V 1,5A, uma tomada de 10A
2P+T para interligação e cabo com plugue 10A 2P+T
(padrão brasileiro) de tamanho con gurável
• Fit Connect USB2 com uma tomada 10A 2P+T um
carregador USB duplo de 5V 1,5A cada saída, uma tomada
de 10A 2P+T para interligação e cabo com plugue 10A
2P+T (padrão brasileiro) de tamanho con gurável
• FIT Trail com tamanho con gurável (padrão
de fábrica com 1800mm)
• Cor padrão do sistema: preto fosco
• Acompanha manual de instalação
• Sistema projetado para conexão de até 6 Fit´s Connect

CAMBIO

CAMBIO
O sistema CAMBIO é um sistema
modular de distribuição de
energia que conecta diversos
pontos no ambiente de trabalho
de forma prática e segura. Com
uma instalação rápida e simples,
o sistema CAMBIO pode ser
instalado, ampliado ou desinstalado
quando necessário. Adaptandose facilmente as mudanças do
ambiente de trabalho e podendo
ser aplicado em mobiliário com
bandejas para cabeamento ou no
próprio painel, CAMBIO é a solução
perfeita para estações de trabalho.

Ficha Técnica
• Tomadas de 10A 2P+T
(padrão brasileiro)
• Comprimento de cabos eletricos: 400,
600, 800, 1000, 1200, 1800, 4000mm
• Tomadas duplas nas cores
branco, preto e cinza
• Acompanha manual de instalação

• Componentes do sistema:
•
•
•
•
•

Tomada de parede
Cabos elétricos
Bloco distribuidor
Tomada dupla
Kit de 3 entradas para dados

TECNOLOGIAS

Uma série de tecnologias estão disponíveis para serem conectadas aos
demais produtos da BYRos Brasil, oferecendo conveniência e conforto para
os usuários.
Destacam-se as linhas de carregadores USB, de diversas cores e formatos,
carregadores indutivos Qi bem como carregadores mistos, que agregam
tanto a tecnologia USB quanto Qi no mesmo produto.

Todas as tecnologias foram projetadas para serem instaladas no móvel,
evitando que sejam removidas indevidamente.

BYRos
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STATION

(Estação de Trabalho com Suporte para Celular)

STATION
O Station é uma solução prática e moderna que
permite a conexão de até 3 equipamentos ao
mesmo tempo e ainda oferece um suporte que
mantém o celular na posição correta para assistir
lmes ou participar de reuniões e conversas virtuais.

Ficha técnica
•
•
•
•
•
•

Acabamento externo em plástico
Produto para uso sobre o mobiliário
Suporte para celular
Formato redondo
Disponível em diversas cores, inclusive bicolor
Cabo de 600mm com plugue 2P+T - 10A - Padrão Brasileiro

• Duas tomadas 2P+T 10A e Carregador USB de 5V 2,1A
• Pezinhos de silicone
• Pode ser personalizado (cores e logotipo do cliente)
• Porta trecos

BOLT - Carregador USB Duplo

BOLT
Solução discreta e e ciente com inúmeras
aplicações. Bolt permite o acesso à energia através
de duas saídas USB. Disponível em diferentes cores,
nos formatos redondo e quadrado. Bolt é uma
solução compacta com poderosa potência de 2,1
ampéres por saída USB, que pode facilmente ser
xada à superfícies de diferentes espessuras.

Ficha técnica
•
•
•
•
•
•

Acabamento externo em plástico
Pode ser utilizado em mesas, sofás, poltronas, estações de trabalho, etc.
Formatos redondo ou quadrado
Dimensões do recorte: 45 mm
5V e 2,1A por porta USB
Disponível nas cores: branco e preto, redondo ou quadrado.

• Cabo 1800mm com plugue 10A 2P+T (Padrão Brasileiro)
• Opera de 100-240V, 50-60Hz

CARREGADOR QI - SEM FIO
PLATE
Carregadores com tecnologia Qi, isto é, sem
o, permitem a recarga de celulares através
de processo indutivo. São simples e fáceis
de utilizar, além de extremamente seguros,
já que o usuário somente precisa colocar o
celular a ser recarregado sobre o dispositivo.

Ficha técnica
• Acabamento externo em alumínio e acrílico na cor preta
• Produto para ser utilizado embutido: Pode ser utilizado em mesas,
estações de trabalho, cabeceiras de camas, etc.
• Formato redondo
• Carregador Qi de 9V e 1,2A
• Cabo branco de 600mm com plugue USB, ideal para conectar ao sistema FIT Connect USB1
• Distância de carregamento: 8mm
• Carregador QI compatível com a maioria dos telefones com carregamento indutivo do mercado,
dentre eles: iPhone XR, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / S6 / S7
Edge, Huawei Mate 20, Nexus 7 2nd Gen / Nexus 4 / Nexus 5 / Nexus 6, Nokia Lumia 1020/920/928,
Motorola Droid Maxx / Droid Mini / Moto 360 Smart Watch, HTC 8X / Droid DNA, LG Optimus Vu2.

POP UP
A linha Pop Up BYRos Brasil alia duas soluções
tecnológicas em um único produto: duas portas
USB integradas a um carregador indutivo Qi.
As portas USB surgem ao ser pressionada a parte
superior do produto e retornam com um
movimento inverso.

Ficha técnica
•
•
•
•
•
•
•

Acabamento externo em plástico
Produto para uso embutido: Pode ser utilizado em mesas, sofás, poltronas, estações de trabalho, etc.
Formato redondo
Carregador Qi de 9V e 1,2A e Portas USB de 5V e 1 ampére cada
Disponível somente na cor preta
Cabo de 600mm com plugue USB, ideal para ser conectado numa Fit Connect USB1
Carregador QI compatível com a maioria dos telefones com carregamento indutivo do mercado,
dentre eles: iPhone XR, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / S6 / S7
Edge, Huawei Mate 20, Nexus 7 2nd Gen / Nexus 4 / Nexus 5 / Nexus 6, Nokia Lumia 1020/920/928,
Motorola Droid Maxx / Droid Mini / Moto 360 Smart Watch, HTC 8X / Droid DNA, LG Optimus Vu2.

ULTRA X

ULTRA X
Carregador Qi a Distância Mais potente do Mundo
Compatível com Celulares Android e IOS
Distância de Carregamento de 15 a 33mm
O carregador Ultra X BYRos possui tecnologia Qi à distância,
isto é, permitem a recarga de celulares através de processo
indutivo sem o celular estar em contato diretamente com o
carregador. Serve para ser instalado embaixo do tampo do
móvel (madeira, vidro, MDF, mármore e outros tampos não
metálicos).
São simples e fáceis de utilizar, além de extremamente
seguros, já que o usuário somente precisa colocar o celular
sobre a superfície onde o Ultra está instalado.

Ficha técnica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primeiro carregador do mundo compatível com qualquer telefone, seja de 10W (Samsung), 7,5W (iphone) e 5W (outras marcas)
Carregador super rápido de alta potência
Tecnologia de ressonância magnética
Tecnologia Qi de 29V - 1A
Acabamento externo em plástico ABS na cor preta
Produto para ser utilizado instalado abaixo do tampo dos seguintes tipos de mobiliário: madeira, MDF, mármore, vidro
e outros materiais não metálicos
Formato sextavado
Acompanha fonte de energia 100-240V 60Hz com cabo com plugue 2P - 10A
Distância de carregamento (espessura do móvel): de 15 a 33mm
Frequência de trabalho: 125kHz - 135kHz
Detector de materiais estranhos com sistema de alerta, como chaves ou canecas metálicas
Não precisa furar o móvel, pois é instalado embaixo do tampo
Equipamento possui as seguintes proteções: proteção contra curto circuito, proteção contra superaquecimento, proteção contra
sobretensão, proteção contra sobrecargas, proteção quanto a colocação de outros objetos na área de carregamento,
como chaves e canecas metálicas.

ULTRA T

ULTRA T
Carregador Qi a Distância
Acabamento em Plástico de Alta Resistência
Distância de Carregamento de 3 a 20mm
O carregador Ultra-T BYRos possui tecnologia Qi à distância, isto é,
permitem a recarga de celulares através de processo indutivo sem
o celular estar em contato diretamente com o carregador. Serve
para ser instalado embaixo do tampo do móvel (madeira, vidro,
MDF, mármore e outros tampos não metálicos).
São simples e fáceis de utilizar, além de extremamente seguros, já
que o usuário somente precisa colocar o celular sobre a superfície
onde o Ultra-T está instalado.

Ficha técnica
•
•
•
•
•
•

Compatível com qualquer telefone, seja de 10W (Samsung), 7,5W (iphone) e 5W (outras marcas)
Carregador rápido de alta potência
Tecnologia de ressonância magnética
Tecnologia Qi de 5V - 2A e 9V - 1,67A com 10W
Acabamento externo em plástico de alta resistência na cor preta
Produto para ser instalado em tampos dos seguintes tipos de mobiliário:
madeira, MDF, mármore, vidro e outros materiais não metálicos

• Formato oval
• Fixação por parafusos (madeira) ou com adesivos 3M (vidro, mármore, etc)
• Acompanha carregador 100-240V 60Hz com cabo com plugue 2P - 10A e etiqueta de identi cação para ser colada no tampo,
identi cando o local que o celular deve ser colocado
• Distância de carregamento (espessura do móvel): recomenda-se a distância de carregamento
de 3mm (contato direto pode dani car o celular devido a potência do carregador) a 20 mm
(considerando-se que o celular pode ter uma capa de 2mm).
• Frequência de trabalho: 125kHz - 135kHz

ULTRA M

ULTRA M
Carregador Qi a Distância de Alto Desempenho
Acabamento So sticado em Alumínio
Distância de Carregamento de 3 a 18mm
O carregador Ultra-M BYRos possui tecnologia Qi à
distância, isto é, permitem a recarga de celulares através de
processo indutivo sem o celular estar em contato
diretamente com o carregador. Serve para ser instalado
embaixo do tampo do móvel (madeira, vidro, MDF, mármore
e outros tampos não metálicos).
São simples e fáceis de utilizar, além de extremamente
seguros, já que o usuário somente precisa colocar o celular
sobre a superfície onde o Ultra-M está instalado.

Ficha técnica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Compatível com qualquer telefone, seja de 10W (Samsung), 7,5W (iphone) e 5W (outras marcas)
Carregador super rápido de alta potência
Tecnologia de ressonância magnética
Tecnologia Qi de 5V - 2A e 9V - 1,67A com 15W
Acabamento externo em alumínio
Produto para ser utilizado instalado abaixo do tampo dos seguintes tipos de mobiliário: madeira, MDF, mármore, vidro e
e outros materiais não metálicos
Formato redondo
Acompanha fonte de energia 100-240V 60Hz com cabo com plugue 2P - 10A
Distância de carregamento (espessura do móvel): recomenda-se a distância de carregamento de 3mm
contato direto pode dani car o celular devido a potência do carregador) a 16mm
(considerando-se que o celular pode ter uma capa de 2mm).
Frequência de trabalho: 125kHz - 135kHz
Detector de materiais estranhos com sistema de alerta, como chaves ou canecas metálicas
Não precisa furar o móvel, pois é instalado embaixo do tampo
Para tampos de maior espessura, pode ser adaptado para que que a ao menos 14mm da superfície

• Equipamento possui as seguintes proteções: proteção contra curto circuito, proteção contra
superaquecimento, proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecargas, proteção quanto
a colocação de outros objetos na área de carregamento, como chaves e canecas metálicas.

ACESSÓRIOS
Uma série de acessórios completam a linha da BYRos Brasil. Permitindo
a conexão de forma rápida e inteligente dos mais variados tipos de
equipamentos, alguns acessórios acompanham os produtos e outros
podem ser adquiridos separadamente.
A BYRos Brasil também disponibiliza o “Kit Adaptador”, que permite
facilmente o intercâmbio entre acessórios.

ACESSÓRIOS
Station Sound I
Sistema de som para ser incorporado na linha Storm BYRos Brasil.
Formato quadrado
Tecnologia Bluetooth 5.0
Carregador USB integrado
Viva-voz
Led de sinalização
Controle pelo celular
8W de potência
Nitidez de som e voz
Ideal para ouvir música, atender chamadas, conferências

Station Sound II
Sistema de som para ser incorporado na linha Start BYRos Brasil.
Formato redondo
Tecnologia Bluetooth
Viva-voz
Controle pelo celular
3W de potência
Ideal para ouvir música, atender chamadas, conferências

Station Light I
O interruptor ca incorporado ao produto
Tensão de entrada: 100-240V 50/60hz
Fonte de luz: 3w led de alta potência
Temperatura de cor: 4000k dia branco
Método de montagem: incorporada nos acessórios BYRos da linha Start ou Storm
Modo de controle: Interruptor
Sistema de foco através de exível metálico
Disponível na cor preta

Station Light II
O interruptor ca instalado na base
Tensão de entrada: 100-240V 50/60hz
Fonte de luz: 3w led de alta potência
Temperatura de cor: 4000k dia branco
Método de montagem: incorporada nos acessórios BYRos da linha Start ou Storm
Modo de controle: Interruptor
Sistema de foco através de exível metálico
Disponível na cor preta

ACESSÓRIOS

ENTRADA USB

CARREGADOR USB DUPLO

HDMI

RJ11 / CAT3

Transferência rápida de dados.

Carregador veloz com potência
de 2 amperes por porta para
celulares e tablets.

Conector HDMI, transmissão de áudio
e vídeo em alta de nição. Disponível
em conectores Fêmea/Fêmea.

Conector de voz para linha telefônica
Categoria 3.

RJ45/CAT5

RJ45/ CAT6

PLUG DE ÁUDIO

USB RETROFIT

Conector de rede
Categoria 5E, RJ-45.
• AMP 8-Pin, RJ45

Conector de rede.
• Com 8 Pinos;
• Série MX, Keystone style;
• Siemon, RJ-45 CAT6.

Conector de 3.5mm para diversos
dispositivos eletrônicos.

O Kit adaptador de Tecnologias
permite a instalação e substituição
de tecnologias nos acessórios,
conforme a necessidade do usuário.

CONECTOR VGA

KIT ADAPTADOR

Possibilita a transmissão
de vídeo entre os aparelhos
eletrônicos e os sistemas de
conectividade.
• Não inclui cabo do equipamento
• Não requer adaptador
de integração
• Cabo conector macho para fêmea.

O Kit Adaptador de Tecnologias permite a
instalação e substituição de tecnologias nos
acessórios, conforme a necessidade do usuário.
Acompanha a maioria dos produtos BYRos Brasil.
Disponível nas cores preta e branca.

STATION FIX
• Clip para xar cabos ao mobiliário.
• Evita que os cabos caiam no chão após
desconectados do equipamento;
• Solução simples e prática; Indicado para
cabos até 2mm de espessura, tal como
cabos de fones de ouvidos, carregadores,
mouses, etc..;
• Dotado de dupla face 3M, pode ser
xado em madeira, vidro, couro, mármore,
metal, plástico, etc...;
• Disponível na cor preta;
• Fabricado em silicone.

STATION PASS
• Passa-cabos so sticado, metálico, em vários
acabamentos e medidas:
• Fabricado com liga de zinco, prático e durável;
• Passa-cabos com proteção em borracha, para
evitar danos aos cabos;
• Sistema para girar e prender, evitando que a
tampa caia ou seja retirada acidentalmente;
• Ideal para passagens de cabos pelo mobiliário
• Diâmetros disponíveis:
50mm/53mm/60mm/80mm
• Disponível nas cores:
escovado/preto/prata/bronze
vermelho/bronze verde/pérola cromo.
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