
Linhas Directas de 
Energia Otimizadas
“Mais escala, mais musica!” 



 A firma nasceu em Março de 2002, 
apoiada numa parceria com diversas 
lojas de Som e Imagem e com técnicos 
qualificados com mais de 15 anos de 
experiência na área.
Trabalhamos com uma gama 
de produtos alta-fidelidade e de 
integração e informática de modo a 
proporcionar a melhor experiência de 
vida em casa; escritório ou mesmo 
numa fábrica.

Acreditamos que os pormenores fazem 
a diferença, todos os equipamentos 

A Imagem Sonora,Lda  
é uma empresa 
especializada em 
instalações especiais 
de som, imagem e 
electricidade.

que instalamos são escolhidos e 
melhorados minuciosamente para que 
desfrute de uma experiência única e 
inesquecível.
Somos uma empresa com um longo e 
distinto portfólio, com vários trabalhos 
desenvolvidos em Portugal e além-
fronteiras.

Temos um serviço totalmente 
personalizado em que cada projecto 
é especialmente desenhado 
em  conjunto com gabinetes de 
arquitectura ou decoradores de modo 
a incorporar a tecnologia, o design e a 
estética, satisfazendo assim o gosto do 
cliente.

Nuno Melo



O que é uma linha directa de corrente? 
É uma linha dedicada de electricidade 
directamente do quadro aos seus 
aparelhos.

Permitir que os seus aparelhos tenham 
uma linha de corrente directa para 
funcionarem sem perturbações, é o 
principio para um melhor som.
Mais limpo, com mais dinâmica, e seguro.

As nossas linhas directas permitem uma 
correcta proteção da corrente electrica 
de interferencias dentro das paredes ou 
de outros cabos e aparelhos que possam 
estar nas proximidades.

As linha directas do quadro aos seus 
equipamentos são sobredimensionadas 
para que possa ter toda a energia que 
necessita.

Por norma um amplificador consome 
poucos amperes, no entanto nos 
crescendos musicais ou em musicas 
muito ritmadas, o pico de corrente 
de ampere pode atingir valores muito 
altos, e se a sua corrente não conseguir 
transmitir o alimento que o amplificador 
precisa, vai transmitir um som sem vida e 
amorfo! 

Antes de trocar de equipamentos, pense 
primeiro como os alimenta. Contacte-nos 
e faremos uma demonstração gratuita 
em sua casa. 

A melhor coisa que poderá fazer 
pelos seus sistemas de audio e vídeo, 
é a instalação de uma linha directa 
de corrente.

Linhas Directas 
de Corrente

Vantagens?
Todo o elemento que entra na sua 
corrente gera perturbações eléctricas. 
Se somar aquecedores luzes; boxes de 
tv; carregadores de telemóvel, e demais 
electrónica comum que tem em sua 
casa ou escritório ou consultório, terá 
uma corrente poluída a chegar aos seus 
equipamentos.



Site:
www.imagemsonora.pt

Email:
nunomelo@imagemsonora.pt

Telefone: +351 962 364 085

Morada:
Rua Amália Rodrigues 9B, Quinta da Parreirinha, 2695-166 
Bobadela

Diferencial de 60a 300ma,
monofásico, contactos em 
prata/cobre

Cabo de cobre puro, com 
3x4mm multifilar e
3x1,5mm multifilar

Porta fusível de alta 
qualidade com carga até 
32A e contactos com 
Prata e Cobre

Cabo Blindado de 
cobre puro, com malha 
de cobre prateada 
com 3x4mm multifilar

Exemplo de instalação.

Marcas principais com que trabalhamos 
nas linhas de corrente.


