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EWS 101 I 

Interruptor Smart Wi-Fi 
 

Acione a iluminação de onde estiver com o interruptor 

inteligente EWS 101 I, que permite o controle da iluminação 

pelo app Izy Smart ou por comandos de voz através dos 

assistentes Amazon Alexa e Google Assistente, mantendo o 

controle pela própria tecla mecânica com sensação tátil. Crie 

programações e agendamentos para acionamento automático 

- você pode acender a luz junto com o despertador, simular 

presença na sua casa, ou vincular a tecla para controle de 

outros dispositivos smart da linha Izy, como fechaduras ou 

acionadores de motor de cortina. Pode ser instalado em caixa 

4×2" no lugar de um interruptor tradicional. 

 

» Controle e automatize sua iluminação com o app Izy Smart 

» Substitui o interruptor tradicional, sem necessidade de trocar 

as lâmpadas 

» Agendamento de horários para acionamentos automáticos 

» Integração com outros dispositivos inteligentes da linha Izy 

» Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para 

comandos por voz 

» Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação 

 

Especificações técnicas 

Tensão de alimentação 100 ~ 240 Vac (bivolt automático) 50/60 Hz 

Potência máxima de carga 110 V - 800 W (lâmpadas incandescentes) / 200 W (lâmpadas econômicas) 

220 V - 1.200 W (lâmpadas incandescentes) / 300 W (lâmpadas econômicas) 

Consumo  Em funcionamento: 1,2 W / Em repouso: 0,6 W 

Local de instalação Caixa 4×2” (requer fio neutro e fase) 

Bitola máxima de fio 1,5 mm² 

Conectividade Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz 

Wi-Fi - distância máxima do roteador 20 a 30 m sem obstáculos 

App Izy Smart – sistemas compatíveis iOS 9.0 ou superior, Android™ 4.4 ou superior 

Material Plástico com proteção anti-chama e anti-UV (evita amarelamento) 

Temperatura de operação -5 a 55 °C 

Dimensão do produto (L × A × P) 90 × 135 × 55 mm 

Peso do produto 142 g 
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Fotos do produto 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Imagens meramente ilustrativas 

Android e Google são marcas registradas da Google LLC. Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc e suas afiliadas.  
 


