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EWS 305 

Protetor Eletrônico Smart Wi-Fi  
 

Controle e programe até 5 eletros de forma inteligente através 

do app Izy Smart ou por comando de voz através da Alexa e 

do Google Assistente. Faça programações para ligar e desligar 

simultaneamente as tomadas, permitindo a automação de 

tarefas de forma simples e prática, ideal para equipamentos 

como luminárias, ventiladores e cafeteiras. Monitore o 

consumo de energia elétrica através do app e programe 

rotinas para ligar e desligar facilmente os seus equipamentos, 

evitando gastos desnecessários.  

 

» 5 tomadas com controle simultâneo pelo app Izy Smart, 

compatível com comandos de voz por Alexa e Google 

Assistente 

» Programe rotinas de acionamento automático para 

economizar energia e realizar tarefas de forma automática 

» Medição do consumo de energia em tempo real 

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

» Design exclusivo, com tomadas afastadas para melhor 

aproveitamento 

» Integração com outros dispositivos da linha Izy 

 

Especificações técnicas 

Tensão nominal 100 ~ 240 Vac 50/60 Hz 

Corrente máxima total 10 A (o somatório das correntes consumidas em todas as tomadas não deve exceder o 

máximo de 10 A) 

Potência máxima de operação 2.200 W (220 Vac), 1.270 W (127 Vac), FP = 1 

Consumo (sem carga) 1,3 W 

Conexão de entrada Plugue 2P + T (NBR 14136) 10 A; cabo de energia com 1,0 m 

Conexão de saída 5 tomadas 2P + T (NBR 14136) 10 A 

Proteção Proteção contra sobretensão e sobrecarga 

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

Wi-Fi - distância máxima do roteador 15 a 20 m sem obstáculos 

Bluetooth 4.2 (uso apenas para configuração) 

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

Temperatura de operação 0 a 40 °C 

Dimensão do produto (L × A × P) 272 × 50 × 36 mm 

Peso do produto 252 g 
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Fotos do produto 

  

 
 

 

Cenário de aplicação 

 

 

 

 

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.  
 


