Módulo Touch Universal Matrix Control
Transforme o módulo cego do interruptor em uma tecla touch para controle de
iluminação e persianas.

A linha Matrix Control conta agora com mais um produto inovador para controle de iluminação
lâmpadas convencionais, lâmpadas dimerizáveis e fitas de LED, trazendo ainda mais conforto e
tecnologia para sua casa ou escritório

Os Módulos Touch Universais Matrix transformam o módulo cego em um interruptor, podendo ligar,
desligar e até dimerizar a iluminação, mantendo o padrão de acabamento do interruptor.

Instale em módulos cegos de interruptores das principais marcas do mercado e controle sua
iluminação com simples toques.

Os módulos vêm com fita dupla face que facilita a instalação no módulo e garante perfeito encaixe e
fixação. Após a fixação e instalação, basta tocar no centro do módulo para controlar as luzes.

Desenvolvido em 3 versões, os Módulos Touch Universais atendem à diferentes necessidades de
controle de iluminação, lâmpadas e luminárias:

Dimmer Touch Universal para Fitas de LED
O Dimmer Touch Universal para Fitas de LED possibilita o ajuste de intensidade da iluminação sem a
necessidade de driver dimerizável, podendo ser utilizado mesmo com fitas de LED convencionais.
Ajusta e memoriza a intensidade da luz, mantendo a mesma luminosidade nos próximos
acionamentos, suportando cargas de até 156W

Dimmer Touch Universal para Lâmpadas Dimerizáveis
O Dimmer Touch Universal para Lâmpadas Dimerizáveis possibilita o ajuste de intensidade de
lâmpadas dimerizáveis, inclusive LED, com toques suaves no módulo cego.luminação sem a
Ajusta e memoriza a intensidade da luz, mantendo a mesma luminosidade nos próximos
acionamentos, suportando cargas de até 160W
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Interruptor Touch Universal Chave Relé (NA/NF)
O Interruptor Touch Universal possibilita controle de lâmpadas convencionais, inclusive LED, em
circuitos simples e paralelos, suportando cargas de até 160W
Utilizando 2 módulos, é possível controlar mesmo motores de persianas automatizadas.

O produto apresenta também outra série de vantagens:
•

Compatível com os módulos cegos das principais marcas do mercado

•

Controle de iluminação de lâmpadas e luminárias com a sensibilidade do toque

•

Surpreende com a transformação na maneira como as luzes podem ser controladas

•

Possibilita a dimerização de Fitas de LED comuns, sem a necessidade de driver dimerizável

•

Com a utilização de 2 Módulos Relé, é possível controlar o movimento de subida e descida de
motores de 3 fios em persianas

•

Instalação descomplicada com fixação resistente ao módulo cego e sem a necessidade de
reformas

•

Possibilita a instalação de 3 módulos dimmer em uma única caixa elétrica simples padrão 4x2

•

Ótima relação custo benefício para soluções em dimerização de cargas em interruptores
simples
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