


O que é e para que serve?

É um Interruptor Eletrônico Inteligente para controle de iluminação

INTELIGENTECOMUM



Diferenciais

do produto

Economia

O botão de contorno iluminado 
contribui com a segurança e a 
redução de energia evitando que 
luzes fiquem acesas de forma 
indesejada.

Conectividade

Funciona com o controle da TV
e controles remotos virtuais universais.
Use sua Voz ou Smartphone para 
controlar as iluminação.
Necessita a utilização conjunta com o
Matrix Smart IR 
(vendido separadamente)

Praticidade

Apague ou acenda todas 
as luzes com um único 
toque (Cenas).

Design

Beleza, modernidade e 
tecnologia para o 
ambiente.

Segurança

Ainda que as luzes estejam
acesas ao faltar energia, as
lâmpadas voltam apagadas
na retomada da mesma.



Liga / Desliga zonas de

iluminação

Compatível com diversos tipos de 

lâmpadas, inclusive LED

Liga / Desliga zonas de luz

com ajuste de intensidade

Compatível com todos os tipos de 

Lâmpadas Dimerizáveis, inclusive LED



Controle de
3 zonas e 2 cenas

4x2
Branco

4x4
Branco

4x4
Carbono

4x2
Carbono

Controle de
6 zonas e 4 cenas

Controle de
3 zonas e 2 cenas

4x2
Branco

4x4
Branco

4x4
Carbono

4x2
Carbono

Controle de
6 zonas e 4 cenas

Modelos disponíveis



Instalação sem reformas

Controle 3 zonas de iluminação
de 160W cada e mais 2 cenas:

Bem-vindo e Sair

Controle 6 zonas de iluminação
de 160W cada e mais 4 cenas:

Bem-vindo e Sair

A operação conjunta de luzes em paralelo é possível com o uso do Newpad Master e aplicativo.



Programação



Acenda e apague

todas as luzes

de uma só vez!

Necessita de

cabeamento específico

Controle um ou mais

Newpads simultaneamente

Este Interruptor Inteligente comanda em paralelo

outros Newpads de sua casa ou de seu escritório.

Instalação

Interruptor desenvolvido

para instalação no padrão

de caixas elétricas 4x2. 

Requer fiação específica

para funcionamento.



Deixe sua voz controlar a

iluminação e outros equipamentos

O Matrix Smart IR é um emissor IR universal que conectado à
internet permite o controle integrado de Newpads e diversos outros
equipamentos IR por meio de aplicativo e comandos de voz, inovando
a forma como você utiliza a tecnologia em casa ou no trabalho.
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Obrigado!

www.matrixcontrol.com.br


