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Introdução Linha SMART EXATRON 
 

A linha Smart Exatron é composta por dispositivos eletrônicos, aplicativos mobile e web, seu 
principal destino é para automação residencial, mas pode ser utilizada conforme sua criatividade, 
respeitando as características de instalação e uso das soluções.  

 
Por meio de uma rede sem fio padrão Bluetooth BLE mesh, os dispositivos são interligados entre 

si via rádio frequência, possibilitando que os comandos, que trafegam nesta rede sem fio, sejam 
repetidos de dispositivo em dispositivo, assim conseguindo encontrar seus destinatários distantes do 
ponto de envio dos comandos, gerando comodidade e baixíssimo custo em fiações e tubulações. 

 
 Dispositivo: é qualquer um dos produtos da linha Smart Exatron, que será instalado na sua 

casa, seja para controle de uma luminária ou ainda para ligar a sua televisão. Os dispositivos Smart 
são divididos em: 

 
Mestres: são dispositivos capazes de controlar outros dispositivos Smart’s; 
Escravos: são dispositivos que são comandados por dispositivos mestres. 
 

 Além destas características, os dispositivos podem conter mais de um elemento, ou seja, um 
único dispositivo pode ter mais de uma função inclusa no seu Hardware, assim, um dispositivo pode 
tanto verificar se há movimento em um ambiente, quanto controlar uma carga dentro deste próprio 
ambiente. Vale salientar que os elementos, embora estejam no mesmo dispositivo, são independentes 
entre si. 
 

 A linha SMART possui 11 dispositivos, conforme Tabela 1 - Tabela de Dispositivos, apresenta 
esses modelos e suas características.  
 

Dispositivos Código Função 
 

 
 

LSSF5001 

Elementos: 2; 
Mestre: Smart Sensor de Presença  
Frontal; 
Escravo: Smart Lamp, Smart Tomada, 
Smart Relé de Controle; 
Função: controle inteligente para ligar, 
desligar, dimerizar e temporizar cargas, 
por meio da detecção de movimento de 
fontes de calor como pessoas e carros. 

 

LSST5000 

Elementos: 2; 
Mestre: Smart Sensor de Presença de 
Teto; 
Escravo: Smart Lamp, Smart Tomada, 
Smart Relé de Controle; 
Função: controle inteligente para ligar, 
desligar, dimerizar e temporizar cargas, 
por meio da detecção de movimento de 
fontes de calor. 

 

 
 

LSMOSP5000 

Elementos: 2; 
Mestre: Smart Sensor de Presença 4x2; 
Escravo: Smart Lamp, Smart Tomada, 
Smart Relé de Controle; 
Função: controle inteligente para ligar, 
desligar, dimerizar e temporizar cargas, 
por meio da detecção de movimento de 
fontes de calor. 
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LSRL5007 

Elementos: 2; 
Mestre: Smart Relé Fotocontrolador; 
Escravo: Smart Lamp, Smart Tomada, 
Smart Relé de Controle; 
Função: sensor de luminosidade e 
controle de carga para ambientes 
externos. 

 
 

 
 

LSIFS5002 

Elementos: 2; 
Mestre 1: Smart Interface Sender 1;  
Mestre 2: Smart Interface Sender 2; 
Escravo: Smart Lamp, Smart Tomada, 
Smart Relé de Controle; 
Função: enviar comandos gerados por 
interruptores, para os demais produtos da 
Linha Smart e disparo de Cenários, por 
meio de comandos via rede sem fio. 
 

 

 
 

LSMOID5000 

Elementos: 2; 
Mestre 1: Smart Sender Dimmer Touch 1;  
Mestre 2: Smart Sender Dimmer Touch 2; 
Escravo: Smart Lamp, Smart Tomada, 
Smart Relé de Controle; 
Função: controlar e dimerizar dispositivos: 
Smart Lamp, a carga do Smart Sensor de 
Presença, Smart Relé Fotocontrolador, 
Smart Tomada e/ou Smart Relé de 
Controle. 

 

LSCR5000 

Elementos: 1; 
Escravo 1: IR;  
Função: controlar aparelhos que utilizam 
a tecnologia infravermelho, copiando e 
reenviando os códigos de transmissão de 
controles remotos. 
Opcional: Nas Cores, Branca ou Preta. 

 

 
 

LSRL5001 

Elementos: 1; 
Escravo 1: Smart Lamp; 
Função: controle inteligente de cargas, 
possível ligar, desligar e dimerizar 
lâmpadas incandescentes, halógenas, 
eletrônicas, LED (dimerizáveis) e motores 
de ventiladores de teto.  
 

 

 
 

LSTO5000 

Elementos: 1; 
Escravo 1: Smart Tomada; 
Função: controle inteligente de 
equipamentos ligados na tomada, como 
ventiladores, cafeteiras, luminárias, 
equipamentos para piscinas, elétricos, 
eletrônicos e outros eletrodomésticos.   
 

 LSRL5000 

Elementos: 1; 
Escravo 1: Smart Relé de Controle;   
Função: controla cortinas, portas, portões 
de garagem, janelas, movimentadores e 
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suportes, elevadores (lifts) motorizados, 
além de fechos magnéticos, por meio de 
comandos via rede sem fio.  

 

LSIF5004 

Elementos: 1; 
Escravo 1: IR + Gateway;   
Função: permite ao usuário acessar, 
monitorar e controlar a sua rede MyHouse 
pela internet (remotamente). Possui 
função copiador de controle remoto IR. 
Opcional: Nas Cores, Branca ou Preta. 

Tabela 1- Tabela de Dispositivos 

Todo dispositivo Smart possui duas indicações luminosas, azul referente ao bluetooth                  
e verde referente ao dispositivo      . 

 
Figura 1- Identificação Luminosa dos Dispositivos 

As indicações luminosas variam sua frequência de acionamento conforme a operação 
corrente no dispositivo (indicada no capítulo Status dos Dispositivos). Além disso todo 
dispositivo Smart possui uma entrada para reset (indicada no capítulo Reset do Dispositivo). 

 
Para a configuração dos dispositivos e montagem de redes, cenários, agendamentos e 

demais, é necessário possuir um dispositivo mobile com aplicativo MyHouse instalado 
(descrição de funcionamento e primeiros passos no capítulo MyHouse), Android (6.0 ou 
superior) / iOS (10.0 ou superior), ou por meio da web (em desenvolvimento), no link 
especifico da linha MyHouse Exatron. 

 
No aplicativo MyHouse, existem dois tipos de usuários:  
 
Master: usuário que tem os privilégios de incluir, excluir, criar grupos e cenários 

(detalhamento das funções estão no capítulo MyHouse) 
 
Comum: usuário que recebeu a importação da rede e pode acionar dispositivos, grupos 

e cenários, porém não pode adicionar novos dispositivos e possui limitações para excluir, 
atualizar e realizar funções avançadas, junto aos dispositivos. 
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Características técnicas, descritivo comercial, conexão e 
código Anatel 

Dispositivos 
Smart IR Controle Remoto – LSCR5000 

 

 

O Smart IR Controle Remoto Exatron (LSCR5000) serve 
para controlar aparelhos que utilizam a tecnologia 
infravermelho, sendo possível copiar os códigos de 
transmissão de controles remotos e assim controlar 

televisores, condicionadores de ar, home theater, entre outros dispositivos que utilizam esta 
tecnologia, por meio de comandos enviados dos dispositivos MyHouse, Smartphone, Tablet 
ou Computador. Pode ser instalado de forma embutida ou sobre mesas e armários. 

Suas configurações e usabilidade é feita no APP MyHouse. 

 

Características  
• Tensão de alimentação: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 2,5W. 
• Cobertura: 360° com alcance de até 12 metros, instalado na altura de 2,4m em uma 

temperatura ambiente de @25°C. 
• Tecnologia que permite controle de dispositivos comandados por IR (alguns 

equipamentos podem não contemplar todas as funções por IR, quando se utiliza esse 
dispositivo). 

• LEDs indicadores de funcionamento: LED azul, status da comunicação; LED verde, 
status geral do produto. 

• Utilizar em ambientes internos com temperatura entre -5°C a 40°C. 
• Excelente imunidade contra interferências emanadas e induzidas provocadas por 

reator eletrônico, lâmpada LED, celular, rádio comunicador e instalações de outros 
sensores em paralelo. 

• Tecnologia que utiliza rede sem fio para uso em automação doméstica. 

 
Figura 2 - Esquema de Ligação IR 
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Figura 3 - Dimensões do IR 

 
Figura 4 - Instrução de Montagem IR 

 

 
Figura 5 - Certificado ANATEL – IR 

 

Encaixe as molas na 

posição indicada. A furação 

do forro deve ser de 76mm 

Colocar o LSCR5000 com 

as molas posicionadas 
conforme figura. 

Encaixe o LSCR5000 até 

ficar rente ao forro e fixo. 

A moldura de sobrepor 
possui saída para fios e 
membrana destacável para 
instalação. 

Recomenda-se o uso de 
    

 Encaixe o LSCR5000 à 

moldura fixada, encaixe e 

gire até travá-lo  

Pronto! 
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Smart Sender Dimmer Touch – LSID5000, LSMOID5000 

 

O Smart Sender Dimmer Touch da Exatron envia um sinal para 
controlar um Smart Lamp, a carga do Smart Sensor de Presença, 
Smart Relé Fotocontrolador, Smart Tomada e/ou Smart Relé de 
Controle. Com um simples toque ou deslize dos dedos no painel 

touch, é possível ligar, desligar e dimerizar lâmpadas e outras cargas (dimerizáveis), 
comandadas via rede sem fio ou de um outro dispositivo MyHouse, Smartphone, Tablet ou 
Computador.  

Atenção: Este produto deverá ser utilizado em conjunto com um ou mais dispositivos da linha 
Smart: Smart Lamp, Smart Sensores de Presença, Smart Relé Fotocontrolador, Smart Relé 
de Controle e/ou Smart Tomada (não inclusos). 

 

Características  
• Tensão de alimentação: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 1W. 
• LEDs indicadores de funcionamento: LED azul, status da comunicação; LED verde, 

status geral do produto, barra de leds deslizante que sinaliza o percentual de 
dimerização. 

• Utilizar em ambientes internos com temperatura entre -5°C a 40°C. 
• Excelente imunidade contra interferências emanadas e induzidas provocadas por 

reator eletrônico, lâmpada LED, celular, rádio comunicador e instalações de outros 
sensores em paralelo. 

• Instalação em ambientes internos utilizando as caixas 4x2. 
• Tecnologia que utiliza rede sem fio para uso em automação doméstica. 

 

 
Figura 6 - Esquema de Ligação Smart Sender Dimmer Touch 
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Figura 7 - Dimensões Mecânicas do Smart Sender Dimmer Touch 

 

 
Figura 8 - Certificado Anatel do Smart Sender Dimmer Touch 
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Smart WI-FI Interface de Rede WWW e Ir Controle Remoto – LSIF5004 

 

A Smart Wi-Fi Interface de Rede e Ir Controle 
Remoto da Exatron permite ao usuário acessar, 
monitorar e controlar a sua rede MyHouse pela 
internet (remotamente). A interface também possui 

função copiador de controle remoto IR, sendo possível copiar os códigos de transmissão de 
controles remotos e assim controlar televisores, condicionadores de ar, home theater, entre 
outros dispositivos que utilizam esta tecnologia, (alguns equipamentos podem não contemplar 
todas as funções por IR, quando se utiliza esse dispositivo). 

Características  
• Tensão de alimentação: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 2,5W. 
• Cobertura: 360° com alcance de até 12m instalado na altura de 2,4m em uma 

temperatura ambiente de @ 25ºC. 
• Tecnologia inteligente que permite controle de dispositivos comandados por IR 

utilizando rede sem fio para automação residencial. 
• Permite a conexão com rede Wi-Fi local possibilitando controle e monitoramento da 

rede de automação Smart da Exatron de forma remota. 
• LEDs indicadores de funcionamento: LED azul, status da comunicação com rede de 

automação; LED verde, status para copiar e transmitir IR. 
• Utilizar em ambientes internos com temperatura entre -5°C a 40°C. 
• Excelente imunidade contra interferências irradiadas e conduzidas provocadas por 

reator eletrônico, lâmpada LED, celular, rádio comunicador e instalações de outros 
sensores em paralelo. 

• Não é necessário contato direto do usuário para configuração do equipamento 
proporcionando maior segurança e comodidade. 

• Instalação à dois fios. 
 

 
Figura 9 - Esquema de Ligação Smart Wi-Fi Interface de Rede 
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Figura 10 - Dimensões Mecânicas Smart Wi-Fi Interface de Rede 

 

 
Figura 11 - Instrução de Montagem Smart Wi-Fi Interface de Rede 

 

 
Figura 12 - Certificado Anatel Smart Wi-Fi Interface de Rede 

 

Encaixe as molas na 

posição indicada. A furação 

do forro deve ser de 76mm 

Colocar o LSIF5004 com as 

molas posicionadas 

conforme figura. 

Encaixe o LSIF5004 até 

ficar rente ao forro e fixo. 

A moldura de sobrepor 
possui saída para fios e 
membrana destacável para 
instalação. 

Recomenda-se o uso de 
    

 
Encaixe o LSIFS5004 à 

moldura fixada, encaixe e 
    

Pronto! 
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Smart Sender Interface – LSIFS5002 

 

 A Smart Interface Sender Exatron (LSIFS5002) envia 
comandos para os demais produtos da Linha Smart, pode 
ser instalada em até dois interruptores convencionais e 
controlar qualquer carga conectada em um dispositivo da 
linha MyHouse ou disparo de Cenários, por meio de 
comandos via rede sem fio. É possível controlar de 1 até 10 
dispositivos por vez, em cada um dos interruptores.  

Atenção: Este produto deverá ser utilizado em conjunto 
com um ou mais dispositivos da linha Smart: Smart Lamp, Smart Sensores de Presença, 
Smart Relé Fotocontrolador, Smart Relé de Controle e/ou Smart Tomada (não inclusos). 

 

Características  
• Tensão de alimentação: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,5W. 
• LEDs indicadores de funcionamento: LED azul, status da comunicação; LED verde, 

status geral do produto. 
• Utilizar em ambientes internos com temperatura entre -5°C a 40°C. 
• Excelente imunidade contra interferências emanadas e induzidas provocadas por 

reator eletrônico, lâmpada LED, celular, rádio comunicador e instalações de outros 
sensores em paralelo. 

• Instalação embutida em caixa 4x2, 4x4, embutido ou no teto de acordo com a 
conveniência e necessidade da instalação. 

• Não é necessário contato direto do usuário para configuração do equipamento 
proporcionando maior segurança e comodidade. 

• Instalação à três ou quatro fios. 
• Permite a instalação de até dois interruptores distintos, possibilitando a configuração 

de duas ações e cenários completamente independentes utilizando o aplicativo 
MyHouse. 

 
Figura 13 - Esquema de Ligação Smart Sender 
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Figura 14 - Dimensões Mecânicas Smart Sender 

 
Figura 15 - Certificado Anatel Smart Sender 

 

 
Smart Relé de Controle – LSRL5000 

 

O Smart Relé de Controle Exatron controla cortinas, portas, 
portões de garagem, janelas, movimentadores e suportes, 
elevadores (lifts) motorizados, além de fechos magnéticos. É 
indicado para acionar dois comandos (sobe/desce, abre/fecha), 
com sistema de proteção que não permite o acionamento 
simultâneo nos dois sentidos. O acionamento se dá através de 
comando via rede sem fio para automação residencial enviado 

de um outro dispositivo da linha smart Exatron, smartphone ou similar 

Características  
• Tensão de alimentação: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 1,5W. 
• LEDs indicadores de funcionamento: LED azul, status da comunicação; LED verde, 

status geral do produto. 
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• Utilizar em ambientes internos com temperatura entre -5°C a 40°C. 
• Excelente imunidade contra interferências emanadas e induzidas provocadas por 

reator eletrônico, lâmpada LED, celular, rádio comunicador e instalações de outros 
sensores em paralelo. 

• Instalação: junto a cortina, embutido em caixa 4x2, 4x4 ou sextavada da instalação 
elétrica de sua residência ou empresa. 

• Não é necessário contato direto do usuário para configuração do equipamento 
proporcionando maior segurança e comodidade. 

• Instalação à quatro fios. 
• Possui proteção contra acionamentos simultâneos nos dos sentidos. Por este motivo 

o tempo entre acionamentos possuí um atraso de até 2 segundos. 
 

 
Figura 16 - Dimensões Mecânicas Smart Relé de Controle 

 
Figura 17 - Esquema de Ligação Smart Relé de Controle 

 
Figura 18 - Certificado Anatel Smart Relé de Controle 
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Smart Relé Fotocontrolador – LSRL5007 

O Smart Relé Fotocontrolador eletrônico da Exatron é um 
dispositivo inteligente ideal para o acionamento de luminárias 
externas e outras cargas. Mantém acesas luminárias na 
ausência de luz natural e é insensível a variações bruscas de 
luminosidade, relâmpagos e faróis. O Smart Relé 
Fotocontrolador eletrônico possui contato NA (normalmente 
aberto), mantendo as lâmpadas apagadas durante o dia e a 

noite, no caso de o relé fique inoperante.  

 

Características  
• Tensão de alimentação: 100 – 240 V  ̴ 50/60 Hz 2W. 
• Multitensão 127/220V – 1000W – 1200VA/1800VA – 500VA – FP ≥0,92. 
• LEDs indicadores de funcionamento: LED azul, status da comunicação; LED verde, 

status geral do produto. 
• Utilizar em ambientes externos. 
• Excelente imunidade contra interferências emanadas e induzidas provocadas por 

reator eletrônico, lâmpada LED, celular, rádio comunicador e instalações de outros 
sensores em paralelo. 

• Permite configuração do nível da intensidade luminosa para acionamento da 
fotocélula.  

• Todas as configurações são feitas pelo aplicativo, através de seu dispositivo smart. 
• Não é necessário contato direto do usuário para configuração do equipamento 

proporcionando maior segurança e comodidade. 
• Índice de proteção IP65, IP67 (sob consulta). 
• Material do produto: Tampa em policarbonato com proteção UV. 
• Instalação em tomada para relé. 

 
Figura 19 - Dimensões Mecânicas Smart Relé Fotocontrolador 
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Figura 20 - Esquema de Ligação Smart Relé Fotocontrolador 

 

 
Figura 21 - Certificado Anatel Smart Relé Fotocontrolador 

 

 
Smart Sensor de Presença Frontal – LSSF5001 

 

O Smart Sensor de Presença Frontal da Exatron é um controle 
inteligente para ligar, desligar e temporizar cargas, por meio da 
detecção de movimento de fontes de calor como pessoas e 
carros. Sendo possível também ligar, desligar e dimerizar por 
comandos via rede sem fio, enviado de um outro dispositivo 
MyHouse, Smartphone, Tablet ou Computador. Também pode 
enviar mensagens para outros dispositivos da linha smart, 

quando configurada esta opção.  

Características  
• Tensão de alimentação: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 2W. 
• Cobertura: 110° com alcance de até 15m instalado na altura de 2,1m em uma 

temperatura ambiente de 25°C. 
• LEDs indicadores de funcionamento: LED azul, status da comunicação; LED verde, 

status geral do produto. 
• Utilizar em ambientes internos com temperatura entre -5°C a 40°C. 
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• Excelente imunidade contra interferências emanadas e induzidas provocadas por 
reator eletrônico, lâmpada LED, celular, rádio comunicador e instalações de outros 
sensores em paralelo. 

• Permite configuração de sensibilidade (mínima ou máxima); Temporizador 
configurável com recontagem e sensibilidade de fotocélula. Todas configurações são 
feitas através de seu aplicativo no dispositivo smart. 

• Detecta fontes de calor em movimento (pessoas, carros, etc.). Devem estar no mínimo 
a 3°C de diferença em relação a temperatura ambiente de onde o sensor está 
instalado. 

• Instalação em ambientes internos ou em locais com movimento de pessoas. 
• Não é necessário contato direto do usuário para configuração do equipamento 

proporcionando maior segurança e comodidade. 
• Instalação a três fios 

 
Figura 22 - Esquema de Ligação Smart Sensor de Presença Frontal 

 

 
Figura 23 - Dimensões Mecânicas Smart Sensor de Presença Frontal 
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Figura 24 - Suporte e Conexão Smart Sensor de Presença Frontal 

 
Figura 25 - Certificado Anatel Smart Sensor de Presença  Frontal 

 
Figura 26 - Mapa de Detecção Smart Sensor de Presença Frontal 
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Smart Sensor de Presença 4x2 – LSSP5000, LSMOSP5000 

 

O Smart Sensor de Presença 4x2 é um controle inteligente 
para ligar, desligar e temporizar cargas, por meio da detecção 
de movimento de fontes de calor como pessoas e carros. 
Sendo possível também ligar, desligar e dimerizar por 
comandos via rede sem fio, enviado de um outro dispositivo 
MyHouse, Smartphone, Tablet ou Computador.. Também 

pode enviar mensagens para outros dispositivos da linha smart, quando configurada esta 
opção.  

Características  
• Tensão de alimentação: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 2W. 
• Cobertura: 110° com alcance de até 10m instalado na altura de 1,2m em uma 

temperatura ambiente de 25°C. 
• LEDs indicadores de funcionamento: LED azul, status da comunicação; LED verde, 

status geral do produto. 
• Utilizar em ambientes internos com temperatura ambiente entre -5°C a 40°C. 
• Excelente imunidade contra interferências emanadas e induzidas provocadas por 

reator eletrônico, lâmpada LED, celular, rádio comunicador e instalações de outros 
sensores em paralelo. 

• Temporizador configurável com recontagem  
• Detecta fontes de calor em movimento (pessoas, carros, etc.). Devem estar no mínimo 

a 3°C de diferença em relação a temperatura ambiente de onde o sensor está 
instalado. 

• Instalação em ambientes internos, em locais com movimento de pessoas. 
• Não é necessário contato direto do usuário para configuração do equipamento 

proporcionando maior segurança e comodidade. Todas configurações são feitas 
através de seu aplicativo no dispositivo smart. 

 

 
Figura 27 - Esquema de Ligação Smart Sensor de Presença 4x2 
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Figura 28 - Dimensões Mecânicas Smart Sensor de Presença 4x2 

 

 
Figura 29 - Certificado Anatel Smart Sensor de Presença 4x2 

 
Figura 30 - Mapa de Detecção Smart Sensor de Presença 4x2 

  



19 

 

 
Smart Tomada – LSTO5000 

 

A Smart Tomada Touch Exatron é um controle inteligente de 
equipamentos ligados na tomada, como ventiladores, cafeteiras, 
luminárias, equipamentos para piscinas, elétricos, eletrônicos e outros 
eletrodomésticos. Por meio dela é possível ligar e desligar pelo botão 
touch ou por comandos via rede sem fio, enviado de um outro dispositivo 
MyHouse, Smartphone, Tablet ou Computador. 

 

Características  
• Tensão de alimentação 100 – 240 V  ̴50/60 Hz 2W; 
• Tecnologia que utiliza rede sem fio para uso em automação doméstica; 
• LEDs indicadores de funcionamento. LED azul status de comunicação. LED verde 

status geral do produto; 
• Indicado para ser utilizado em ambientes internos com temperatura ambiente entre -

5°C e +40°C; 
• Excelente imunidade contra interferências emanadas e induzidas provocadas por 

reator eletrônico, lâmpadas LED, celular, rádio comunicador e instalação de outros 
sensores em paralelo; 

• Instalação diretamente na tomada do equipamento a ser controlado; 
• Permite acionar e desacionar o equipamento diretamente, utilizando a tecla touch 

localizado no dispositivo. 
 

 
Figura 31 - Dimensões Mecânicas Smart Tomada 

Tabela de Cargas 

Tensão Lâmpadas LED / Eletrônica Halógena Motor 
127V 180W 400W 120W 
220V 280W 800W 

THD < 20% - PF > 0,90 
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Figura 32 - Certificado Anatel Smart Tomada 

 
Smart Sensor de Presença de Teto – LSST5000 

O Smart Sensor de Presença de Teto da Exatron é um controle inteligente 
para ligar, desligar e temporizar cargas, por meio da detecção de 
movimento de fontes de calor como pessoas e carros. Sendo possível 
também ligar, desligar e dimerizar por comandos via rede sem fio, enviado 
de um outro dispositivo MyHouse, Smartphone, Tablet ou Computador. 
Seu desacionamento se dará no tempo programado após a última 

detecção de presença. 

Características 
• Tensão de alimentação: 100 – 240 V  ̴50/60 Hz 1W; 
• Cobertura: 360° com alcance de até ø7m instalado na altura de 2,4m em uma 

temperatura ambiente de 25°C; 
• LEDs indicadores de funcionamento: LED azul, status da comunicação; LED verde, 

status geral do produto; 
• Utilizar em ambientes internos com temperatura entre -5°C a 40°C; 
• Excelente imunidade contra interferências emanadas e induzidas provocadas por 

reator eletrônico, lâmpada LED, celular, rádio comunicador e instalações de outros 
sensores em paralelo; 

• Permite configuração de sensibilidade (mínima ou máxima), temporizador configurável 
com recontagem e sensibilidade de fotocélula; 

• Todas configurações são feitas através de seu aplicativo no dispositivo smart. Detecta 
fontes de calor em movimento (pessoas, carros, etc.). Os objetos devem estar no 
mínimo a 3°C de diferença em relação a temperatura ambiente de onde o sensor está 
instalado; 

• Instalação em ambientes internos, em locais com movimento de pessoas; 
• Não é necessário contato direto do usuário para configuração do equipamento 

proporcionando maior segurança e comodidade; 
• Instalação a 3 fios. 
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Figura 33 - Esquema de Ligação Sensor de Presença de Teto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 34 - Dimensões Mecânicas Sensor de Presença de Teto 

 
Figura 35 - Certificado Anatel Sensor de Presença de Teto 
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Figura 36 -  Instrução de Montagem Sensor de Presença de Teto 

 
Figura 37 - Mapa de Detecção Sensor de Presença de Teto 

Smart Lamp – LSRL5001 

 

O Smart Lamp Exatron é um controle inteligente de cargas. Por meio dele é 
possível ligar, desligar e dimerizar lâmpadas incandescentes, halógenas, 
eletrônicas, LED (dimerizáveis) e motores de ventiladores de teto por meio 
de comandos via rede sem fio, enviado de um outro dispositivo MyHouse, 
Smartphone, Tablet ou Computador. 

 
• Tensão de alimentação: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 1,5W; 
• LEDs indicadores de funcionamento: LED azul, status da comunicação; LED verde, 

status geral do produto; 
• Utilizar em ambientes internos com temperatura ambiente entre -5°C a 40°C; 

Encaixe as molas na 

posição indicada. A furação 
do forro deve ser de 76mm 

Colocar o LSST5000 com 

as molas posicionadas 
conforme figura. 

Encaixe o LSST5000 até 

ficar rente ao forro e fixo. 

A moldura de sobrepor 
possui saída para fios e 
membrana destacável para 
instalação. 

Recomenda-se o uso de 
    

 
Encaixe o LSST5000 à 

moldura fixada, encaixe e 

gire até travá-lo  

Pronto! 
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• Excelente imunidade contra interferências emanadas e induzidas provocadas por 
reator eletrônico, lâmpada LED, celular, rádio comunicador e instalações de outros 
sensores em paralelo; 

• Instalação embutida em caixa 4x2, 4x4, caixa sextavada ou forro. Deve ser utilizado 
em ambientes internos; 

• Não é necessário contato direto do usuário para configuração do equipamento 
proporcionando maior segurança e comodidade; 

• Função dimmer. O ajuste é feito via rede sem fio; 
• Instalação à três fios. 

 
Figura 38 - Dimensões Mecânicas Smart Lamp 

 
 Figura 39 - Esquema de Ligação Smart Lamp  

*Comanda motores do tipo universal. 

 
Figura 40 - Certificado Anatel Smart Lamp 
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Indicações Luminosas nos Devices. 

Azul referente ao bluetooth          Verde referente ao dispositivo 

  

Comportamento Significado 

Led azul piscando 5 vezes por segundo. 
Dispositivo desprovisionado (está fora da 
rede sem fio). Aguardando 
Provisionamento com MyHouse. 

Led azul piscando a cada meio segundo. Dispositivo em provisionamento 
(entrando na rede sem fio). 

Led azul piscando a cada segundo. 

Dispositivo provisionado e servindo de 
proxy para Myhouse (dispositivo dentro 
da rede sem fio e servindo de conexão 
para o app MyHouse). 

Led azul sempre ligado. Dispositivo está provisionado (dispositivo 
dentro da rede sem fio). 

Led verde sempre ligado. Dispositivo com carga acionada. 

Tabela 2 - Indicações Luminosas nos Dispositivos 

Vocabulário: 
 
Provisionado: Está adicionado a rede Smart, no aplicativo MyHouse, estará na lista de 

dispositivos. 
 
Desprovisionado: Não está adicionado a rede Smart, aguardando ser provisionado, 

para provisionar ir ao capítulo adicionando dispositivos.  
 
Indicações luminosas especiais: 
 
• O SMART TOUCH utiliza: 
o 1 bar graph que indica a intensidade da dimerização do dispositivo associado a ele, 

quando possível e configurado para tal aplicação; 
o 1 indicação luminosa para cada TOUCH, indicando que o mesmo está ligado ou 

desligado; 
o 1 led azul para indicações de status da rede. 
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Reinicializando os Dispositivos. 
 
RESET MANUAL: Pressionar o botão de reset. 
 
RESET VIA APP: Entrar no dispositivo -> Opções Avançadas -> Pressionar 

<REINICIAR O DISPOSITIVO>.  
 
RESET de Fábrica: Manter pressionado o botão de reset, monitorar as duas indicações 

luminosas até pararem de piscar. O device irá reiniciar e após um período de 5 segundos 
voltará ao estado de desprovionado (led azul piscando 5 vezes por segundo). 

 

Boas Práticas para Instalação dos Dispositivos. 
 
Os dispositivos da linha Smart utilizam o conceito de comunicação via BLE ( Bluetooth 

Low Energy ), este modelo de comunicação utiliza ondas de rádio para criar a rede entre os 
dispositivos, além de conseguir replicar os comandos de um dispositivo para o outro, criando 
uma rede inteligente e auto adaptativa. Como estamos tratando de comunicação por rádio 
frequência e dispositivos para uso residencial/comercial, é importante termos alguns cuidados 
durante o processo de instalação, que são: 

 
 Evitar instalar/posicionar os dispositivos da linha Smart junto à outras fontes 
geradoras de rádio frequência, como por exemplo: Modens WiFi, telefones sem fio, 
Modens de Banda Larga, Receptores de TV à cabo e outros equipamentos que possam 
influenciar na qualidade da comunicação BLE; 

 
 Os dispositivos devem apenas ser instalados em ambientes internos, com exceção 
do Smart Relé Fotocontrolador; 

 
 Quando possível, deve-se evitar instalar os dispositivos dentro de caixas metálicas 
ou em ambientes que possuam muitas divisões com vidros, paredes e lajes. Em alguns 
casos, pode ser necessário inserir novos dispositivos para que se consiga melhorar a 
comunicação e a repetição do sinal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Indicações Luminosas do Smart Sender Dimmer 
Touch 
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MyHouse  
 O aplicativo MyHouse é o principal meio para criar redes, adicionar, configurar ou ainda 

excluir dispositivos da sua rede. Disponível tanto para Android ou IOS nas suas respectivas 
Market Places.  

 
MyHouse Android 
 

Instalação e primeiros passos MyHouse 
Android 

1) Acessar o Play Store  
2) Clicar em instalar 

3) Abrir o MyHouse  

4) Criar a rede utilizando os passos em: Redes => Como adicionar uma nova rede. 
 

Redes 
O usuário poderá criar redes para iniciar o processo de configuração de dispositivos 

em seus ambientes ou ainda criar mais uma rede em sua residência. 

 

Como adicionar uma nova rede?  
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1) Pressionar <CRIAR UMA NOVA 
REDE>; 

 
2) Leia a licença de uso e pressione 

<Li e Aceito os Termos de Uso>; 

 
3) Pressionar <PROSSEGUIR>; 

 
4) Selecione o Ícone da sua rede 

através das setas e digite o nome 
da sua rede; 

 
5) Entre com um nome de rede no 

espaço: <Nome da rede>; 
[Opcional] - Pressione no switch das 
opções: 
“ENTRAR AUTOMATICAMENTE”; 
Para sempre iniciar nesta rede quando 
abrir o APP. 
“SINCRONIZAR 
AUTOMATICAMENTE VIA WIFI”; 
Para sempre manter atualizada a 
rede. 
“SINCRONIZAR 
AUTOMATICAMENTE VIA DADOS 
MÓVEIS”; 
Para sincronizar e manter atualizada a 
rede utilizando também os dados 
móveis. 
 
6) Pressione <SALVAR DADOS> 

para concretizar a configuração. 
 

Como compartilhar uma rede? 

1) Pressione no Menu de Opções; 



28 

 

 
2) Pressione <Configuração de 

Rede>; 

 
3) Pressione <COMPARTILHAR 

REDE>; 

 
4) Anote o número gerado e 

pressione em prosseguir; 

 
5) Solicite ao outro usuário que entre 

em seu APP MyHouse e escolha a 
opção <ENTRAR EM UMA REDE 
EXISTENTE>, na ABA “Minhas 
Redes”; 
 

6) Informe para o outro usuário a 
Chave de Segurança gerada pelo 
aparelho mestre; 
 

7) Ao inserir a chave de segurança 
no aparelho do novo usuário o 
APP MyHouse irá copiar todas as 
características da rede mestre e 
seus dispositivos. 
 

Obs.: O Usuário compartilhado 
apenas pode executar comandos 
e leitura dos dispositivos da rede 
compartilhada. Para conseguir ter 
acesso total, apenas transferindo 
os privilégios de Master. Porém 
apenas um usuário pode ser 
Master da rede. 
 

Como entrar em uma rede existente?  

1) Pressione <Entrar em uma rede 
Existente>; 
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2) Pressione no campo e digite a 

chave de segurança informada 
pelo usuário Master; 
 

 
3) Pressione <PROSSEGUIR>; 

 

Como fazer uma rede entrar 
automaticamente? 

1) Pressione o Menu de Opções ; 
2) Pressione <Configuração de 

Rede>; 

 
3) [Opcional] - Pressione no switch 

da opção <ENTRAR 
AUTOMATICAMENTE>; 

 
4) Pressione <SALVAR DADOS>. 

Como habilitar acesso remoto da rede?  

1) Pressione no Menu de Opções ; 
2) Pressione <Configuração de 

Rede>; 
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3) [Opcional] - Pressione no switch 

da opção <HABILITAR ACESSO 
REMOTO>; 

 
4) Pressione <SALVAR DADOS>. 

Como habilitar controle de usuários? 

1) Pressione no Menu de Opções; 
2) Pressione <Configuração de 

Rede>; 
3) [Opcional] - Pressione no switch 

da opção CONTROLE DE 
USUÁRIOS; 

4) Pressione <Salvar>. 

Como transferir privilégios de Master? 

1) Pressione no Menu de Opções; 
2) Pressione <Configuração de 

Rede>; 

3) Pressione em mais Opções da 
Rede; 

4) Pressione <Transferir Privilégios 
para Master>. 

Obs.: Nesta opção o usuário que 
receber os privilégios de Master terá 
total controle da rede compartilhada e 
quem compartilhou sua rede com 
esses privilégios, vai apenas 
conseguir ler e acionar os dispositivos. 

 

Dispositivos 
O usuário pode adicionar 

dispositivos para controlar a sua rede 
doméstica. 

Como adicionar um dispositivo?  
1) Pressione <+>; 

 
2) Pressionar <ADICIONAR 

DEVICE>; 
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3) Selecione o dispositivo que deseja 
conectar e pressione 
<CONECTAR DISPOSITIVO>; 

 
 
Obs.: Caso o dispositivo não 
apareça na primeira busca, tente 
novamente. 
 

4) Pressione > ou < para alterar o 
ícone do dispositivo, caso 
necessário, e no nome do 
dispositivo caso queira 
personalizar a descrição; 

 
5) Pressione <SALVAR DADOS> 

para finalizar a configuração. 
 

Como acessar a configuração do 
dispositivo?  

1) Pressione no menu Dispositivos; 

 
2) Mantenha o dedo pressionado 

sobre o centro do dispositivo até 
aparecer a tela de configuração de 
dispositivos; 

 
 

Como excluir um dispositivo? 

1) Pressione no menu 
<Dispositivos>; 
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2) Mantenha o dedo pressionado 
sobre o centro do dispositivo que 
se queira modificar, até abrir a tela 
de dispositivos; 

 
3) Pressione <EXCLUIR 

DISPOSITIVO>;  

 
4) Pressione na opção <SIM> para 

excluir o dispositivo; 

 
 
Obs.: Caso o APP não consiga 
encontrar o dispositivo, ele dará a 

opção de excluir assim mesmo, 
porém será necessário resetar o 
dispositivo de maneira manual 
para poder provisiona-lo 
novamente. 

Como associar um dispositivo a outro 
dispositivo? 

1) Entrar na tela de Configuração do 
Dispositivo; 

 

2) Pressionar <˅> dispositivos 

associados pelo acionamento; 

 

3) Selecionar o dispositivo através do 
check box na lateral e pressione 
<SALVAR>; 
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4) Pressionar <SALVAR DADOS>; 

 

Como adicionar um dispositivo a um 
grupo? 

5) Pressione no menu Dispositivos; 

 
6) Mantenha o dedo pressionado 

sobre o centro do dispositivo até 
abrir a tela de configuração; 

 
7) Pressione <˅> na lateral de 

escolha grupos para o dispositivo, 
em seguida no <+> circulado; 

 
8) Selecione o Grupo cujo dispositivo 

fará parte; 

 
9) O grupo será indicado conforme 

figura abaixo, bem como a 
possibilidade de incluir mais 
grupos. Para excluir a inclusão, 
basta pressionar <x> ao lado do 
grupo selecionado; 
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10) Pressione <SALVAR DADOS> 
para concretizar a configuração. 

 

Como habilitar ou desabilitar o LED de um 
dispositivo? 

1) Na tela de configuração do 
dispositivo, pressionar <˅> 
configurações para expandir; 

 
2) Na aba “HABILITA LEDs” tocar 

no switch respeitando as cores: 
Verde: Habilitado 
Cinza: Desabilitado 

 
3) Pressionar <SALVAR DADOS>. 

 

Como habilitar ou desabilitar dispositivo? 
1) Na tela de configuração do 

dispositivo, pressionar 
configurações para expandir; 

 
2) Na aba Habilita dispositivo tocar 

no switch respeitando as cores: 
Verde: Habilitado 
Cinza: Desabilitado 

 
3) Pressionar <SALVAR DADOS>. 
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Como configurar o tempo que o 
dispositivo ficará ligado? 

1) Na tela de configuração do 
dispositivo, pressionar 
configurações para expandir; 

 
2) Pressionar > de Tempo ligado; 

 
 

3) Selecionar o tempo adequado e 
pressionar <SALVAR>; 

 
4) Pressionar <SALVAR DADOS>. 

Configurações especiais dos dispositivos 

SENSORES DE PRESENÇA 
1) Entrar na configuração do 

dispositivo; 

2) Pressionar <˅> configurações; 

 
3) O nível de Lux está inicialmente 

desligado e pode ser ajustado 
deslizando o dedo pelo bar; 

4) Sensibilidade está inicialmente em 
MÁX, pode ser ajustado para 
MIN.; 

5) As demais configurações estão 
presentes em tópicos específicos; 

6) Realize as configurações 
desejadas e pressione <SALVAR 
DADOS>; 
 

Nível de Lux: Opção existente para 
informar ao sensor de presença o 
nível de luz que deve ter no ambiente 
para que seja tomada a ação de ligar 
a carga. Por exemplo: Em locais que 
possuem luz direta durante o dia, 
optar por um nível de lux alto. 
 
Sensibilidade: É utilizado para deixar o 
sensor de presença mais sensível ao 
reconhecimento de uma fonte de 
calor. 
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DIMERIZAÇÃO DE CARGAS 
1) Entrar na configuração do 

dispositivo; 

2) Pressionar <˅> configurações; 

 
3) Na opção Habilitar Dimmer 

pressione o switch seguindo: 
Verde: Habilita Dimmer; 
Cinza: Desabilita Dimmer. 

4) Realize as configurações 
desejadas e pressione <SALVAR 
DADOS>; 

 

SMART IR E SMART GATEWAY 
1) Entrar na configuração do 

dispositivo e pressionar > em Abrir 
dispositivo; 

 
2) Pressionar > ao lado do controle 

remoto escolhido; 

 
3) Caso seja AC, clicar na câmera na 

lateral  para colocar a 
imagem da configuração do 
controle remoto utilizado. É 
opcional essa ação. 

a) Digite um título para melhor 
visualizar qual controle 

remoto irá utilizar ; 
b) Pressionar no centro da 

imagem para acessar a 

tela de captura , ir 
para o passo 5; 

4) Caso seja um controle remoto de 
televisor ou similar, escolha a 
opção de TV, manter pressionado 
o botão escolhido e ir para o passo 
5; 
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5) Pressionar em <Capturar>; 

  
6) O led verde do dispositivo IR ou 

Gateway irá começar a piscar 5 
vezes por segundo, posicione o 
controle remoto do equipamento 
próximo ao dispositivo IR e 
pressione o comando que deseja 
gravar, quando o LED verde 
estiver piscando; 

 
 

 
 

Caso o dispositivo consiga 
cadastrar o controle, o LED verde 
irá parar de piscar no momento do 
cadastro. 

7) Após captura do comando 
enviado, o aplicativo te permite 
aumentar a quantidade de 
disparos (1), testar o sinal 
capturado (2), repetir a captura do 
sinal (3) – caso seja realizado este 
procedimento a tela retornará ao 
item 6; 

 
8) Pressionar <Salvar>; 
9) Pressionar <Salvar Dados> na 

página de configuração do 
dispositivo. 
 

Grupos 
O usuário pode adicionar grupos para 
organizar os seus dispositivos. 

Como adicionar um grupo?  
1) Na Tela inicial pressione na opção 

<+>; 

 
2)  Adicionar Grupo; 
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3) Pressione na seta para alterar o 

ícone do grupo, caso queira 
modificar e digite o nome do 
grupo; 

 
4) Pressione <˅> em dispositivos que 

estão neste grupo, para expandir e 
pressione <+> para adicionar 
dispositivo no grupo; 

 
5) Selecione os dispositivos via 

check box e pressione 
<SALVAR>; 

 
6) Caso desejar inserir uma imagem 

de fundo em seu grupo, pressione 
<ADICIONAR IMAGEM> e logo 
em <+>; 

 
7) Selecione a foto que deseja 

adicionar e ao ativar o switch você 
pode incluir ou não um filtro à foto; 

8) Pressione <SALVAR DADOS>. 
 

Como editar um grupo?  

1) Pressione no menu Início; 
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2) Pressione no “✎” para iniciar o 

processo de configuração de 
algum grupo, todos os grupos 
começarão a “balançar”;  

3) Pressione no grupo que deseja 
editar. 

Como excluir um grupo?  
1) Vá para a tela de configuração do 

grupo que deseja excluir; 

 
2) Pressione <EXCLUIR GRUPO>; 
3) Pressione <SIM> para confirmar a 

exclusão. 

 

Como acionar os dispositivos do grupo? 

1) Pressione no menu Início; 

 
2) Pressione no centro do grupo (a 

cor de fundo mudará) e aguarde 
os dispositivos serem acionados; 

 
3) Outra forma de acionar é tocar no 

switch Ligar iluminação dentro do 
grupo. 

 
 

 

Cenários 
O usuário pode acionar diversos 
dispositivos criando um cenário. 
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Como adicionar um cenário?  

1) Pressione no <+> e na sequência 
<ADICIONAR CENÁRIO>; 

 
2) Pressione na seta para escolher o 

ícone, se quiser mudar e adicione 
o nome do cenário;  

 
3) Em dispositivos que estão neste 

cenário, pressione no <+> para 
adicionar dispositivos; 

 
4) Escolha o dispositivo e pressione 

<Salvar>; 

 
 

5) Na tela existirá dois comandos: 
a) Controle ligar – define qual 

o status do dispositivo após 
ligar ou desligar o cenário; 

b) Controle Desabilita 
dispositivo – define se o 
dispositivo estará ou não 
desabilitado após início ou 
término do cenário. 

 
 

6) Com o Controle de ligar 
selecionado, tocar nos switches 
para determinar qual a ação do 
dispositivo, ao iniciar ou terminar o 
cenário: 
Verde: Ligado 
Cinza: Desligado 
No caso abaixo ao iniciar um 
cenário ele ligará a lâmpada e ao 
desligar o cenário ele desligará a 
lâmpada; 
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7) Para a operação Controle 

Desabilita dispositivo, tocar nos 
switches para determinar em qual 
momento o dispositivo será 
desabilitado: 
Verde: Desabilitado  
Cinza: Habilitado 
No caso abaixo ao iniciar um 
cenário ele desabilitará o sensor 
de presença e ao desligar o 
cenário ele habilitará o sensor de 
presença; 

 
 

8) [Opcional] – <˅> Dispositivo 
Gatilho – seleciona um dispositivo 
que irá acionar o cenário, 
pressionando <+>, selecionar o 
dispositivo e pressione <salvar>;  

  
9) [Opcional] - <˅> Ativar Por 

Proximidade – seleciona um raio 
de distância que irá habilitar o 
cenário, quando o celular entrar 
dentro do raio, opção ativa por 
GPS ou Reconhecimento de rede 
WiFi; 

 
 

10) Pressione <SALVAR CENÁRIO>; 

 
 

Como acessar a configuração do cenário? 

1) Pressione no menu Cenários 
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2) Mantenha pressionado o cenário 

por 3 segundos até aparecer 
configurar cenário; 

 
 

Como excluir um cenário? 

1) Entrar em Configurar cenário; 
2) Pressionar <EXCLUIR 

CENÁRIO>; 

 
3) Pressione na opção  

<SIM>. 

Como ativar ou desabilitar um cenário? 

1) Pressione no menu Cenários; 
2) Pressione no centro do cenário e 

aguarde os dispositivos serem 
acionados. 

 
 

Agendamentos 
O usuário pode agendar um determinado 
dispositivo ou um cenário. 

Como adicionar um agendamento?  

1) Pressione no menu de 
dispositivos; 

 

2) Pressione na descrição do 
dispositivo e mantenha 
pressionado por 3 segundos; 

 
3) Pressione <˅> em Agendar 

Dispositivo e <+> para adicionar 
um novo agendamento; 
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4) Em propriedades do 
agendamento, pressione o switch 
<Selecione um parâmetro>; 

 
5) Selecione o parâmetro desejado e 

escolha as opções: “Ao iniciar” 
e/ou “Ao Terminar”; 

 
Ao Iniciar: Quer dizer que quando 
o agendamento iniciar, deve 
realizar a ação especifica; 
Ao Terminar: Quer dizer que 
quando o agendamento termina, 
deve realizar a ação especifica. 
 

6) Pressione <Salvar>; 

 
7) Selecione a Data Inicial e Data 

Final; 
8) Selecione a Hora Inicial e Hora 

Final; 
9) [Opcional] - Selecione os dias da 

semana que o dispositivo será 
acionado; 

10) Pressione <SALVAR DADOS>, 
para configurar o agendamento. 

11) Pressione <SALVAR DADOS> 
novamente para concretizar a 
configuração; 

 
12) Você pode visualizar o 

agendamento no Menu 
Agendamentos. 
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Como excluir um agendamento? 

1) Pressione no menu de 
Agendamentos; 

 
2) Pressionar > ao lado do 

agendamento que deseja excluir; 
3) Em Agendar Dispositivo 

pressionar >; 
4) Pressione na opção <EXCLUIR 

AGENDAMENTO>; 

  
5) Pressionar <SIM> para confirmar a 

exclusão do agendamento; 

 
6) Pressionar <SALVAR DADOS>; 

  
 

Como acessar a configuração do 
agendamento? 

1) Pressione no menu de 
Agendamentos; 
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2) Selecione o agendamento que 

deseja visualizar a configuração 
através do >; 

3) Em Agendar Dispositivo, pressione 
>. 

Como ativar ou desativado um 
agendamento? 

1) Entrar em Agendar Dispositivo; 
2) No switch <ATIVAR 

AGENDAMENTO>, mover para 
verde (ATIVADO) e cinza 
(DESATIVADO); 

 
 

IHM  
O usuário pode acionar os dispositivos 
estando fora do alcance da sua rede 
doméstica. 

Como adicionar uma IHM?  

1) Pressione <+> 

 
2) Pressione na opção <ADICIONAR 

IHM> 

 
3) Na tela Propriedades do IHM, 

pressione na seta para selecionar o 
ícone e digite o nome do IHM. 
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4) Pressione <SALVAR DADOS> 
5) Copiar a Chave De Segurança 

 
6) Pressione <PROSSEGUIR> 

Como excluir uma IHM?  

1) Pressione no Menu de Opções 

 
2) Pressionar <IHM/gateway> 

 
3) Pressione o ícone até abrir a tela 

de configuração  

 
4) Pressionar <Excluir IHM> 

 
5) Pressionar <SIM> para confirmar a 

exclusão da IHM 
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Como editar uma IHM?  

1) Pressione no Menu de Opções 

 
2) Pressione o icone IHM por 3 

segundos 

 
3) Pressione no “✎” para acessar a 

tela principal da IHM. 

 

GATEWAY 
Como adicionar o Gateway?  

 
1) Seguir os passos do Item “Como 

adicionar um dispositivo”; 
2) Na configuração do dispositivo 

escolher o ícone, caso necessário, 
, nome e pressione <SALVAR 
DADOS>; 

 
3) Memorize a Rede e pressione 

<COPIAR SENHA E 
CONTINUAR>; 

 
4) Abrirá o local de escolha da REDE 

WI-FI do celular, selecionar a que 
foi informada no passo anterior e 
cole a senha copiada. Aguardar a 
conexão e pressione no botão 
voltar; 
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5) Selecionar a rede WI-FI da sua 

residência e a senha para acesso; 

 
 

6) Pressione <conectar> 

 
7) Selecione a sua rede WI-FI para 

conexão. Obs.: espere a conexão 
estar finalizada para pressionar 
voltar; 

 
8) Para finaliza a sua configuração 

pressione <Fechar>. 
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My House iOS. 

Redes 
O usuário poderá criar redes para 

iniciar o processo de configuração de 
dispositivos em sua rede doméstica ou 
corporativa. 

Como adicionar uma nova rede?  

1) Pressione no menu de Redes; 

 

2) Pressione <+> Adicionar Rede; 

 

3) Pressione na seta para escolher 
um ícone para sua rede; 

 
 
 
 
 

4) Pressione em Digite o nome da 
rede; 

 

5) [Opcional] - Toque no switch da 
opção Entrar Automaticamente; 

 

6) Pressione <Salvar> para 
concretizar a configuração. 

 
 

Como entrar em uma rede existente?  

1) Pressione no menu de Redes; 
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2) Pressione em entrar em uma rede 
existente; 

 

3) Pressione no campo 123456 para 
inserir a chave compartilhada pelo 
servidor do usuário MASTER; 

 

4) Pressione <Prosseguir>; 

 

Como fazer uma rede entrar 
automaticamente? 

1) Pressione no Menu de Opções; 

 

2) Pressione em Configuração de 
Rede; 

 

3) [Opcional] - Toque no switch da 
opção Entrar Automaticamente;

 
4) Pressione <Salvar>. 

 

 

Como habilitar acesso remoto da rede?  

1) Pressione no Menu de Opções; 

 

2) Pressione <Configuração de 
Rede>; 
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3) [Opcional] - Toque no switch da 
opção Habilitar Acesso Remoto;

 
4) Pressione <Salvar>. 

 

 

Como habilitar controle de usuários? 

1) Pressione no Menu de Opções; 

 

2) Pressione <Configuração de 
Rede>; 

 

 

3) [Opcional] - Toque no switch da 
opção Controle De Usuários; 

 

 
4) Pressione <Salvar>. 

 

Como compartilhar uma rede? 

1) Pressione no Menu de Opções; 

 

2) Pressione <Configuração de 
Rede>; 
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3) Pressione em <Mais Opções da 
Rede>; 

 

4) Pressione <Compartilhar rede>; 

 

5) Informe para o outro usuário a 
Chave de Segurança para o 
mesmo acessar sua rede. 

 

Como transferir privilégios de master? 

1) Pressione no Menu de Opções; 

 

2) Pressione <Configuração de 
Rede>; 

 

3) Pressione em <Mais Opções da 
Rede>; 

 

4) Pressione <Transferir Privilégios 
para máster>; 

5) Aguarde.... 

 

Dispositivos 
O usuário pode adicionar 

dispositivos para controlar a sua rede 
doméstica. 

Como adicionar um dispositivo?  

1) Pressione no menu Dispositivos; 

 

2) Pressione <+> Adicionar 
Dispositivos; 
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3) Aguarde...; 

 

4) Pressione no Dispositivo que 
deseja conectar; 

 

5) Aguarde seu iPhone se conectar 
com o dispositivo;

 

6) Pressione para alterar o ícone do 
seu dispositivo, caso queira 
modifica-lo; 

 
7) Pressione para digitar um nome do 

seu dispositivo; 

 
8) Pressione <Salvar> para finalizar 

a configuração;

 

Como excluir um dispositivo? 

1) Pressione no menu Dispositivos; 
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2) Pressione no centro do dispositivo 
e arraste para a direita; 

 

 
3) Pressione na lixeira; 

 

4) Pressione na opção <SIM> para 
excluir o dispositivo. 

 

Como adicionar um dispositivo a um 
grupo? 

1) Pressione no menu Dispositivos; 

 

2) Pressione/Segure no centro do 
dispositivo e arraste para a 

esquerda;

 
3) Pressione na engrenagem; 

 

4) Pressione na opção <˅> Grupos 
para o Dispositivo para expandir; 

 
5) Pressione <+> para adicionar um 

grupo para o dispositivo;

 
6) Selecione o grupo que o 

dispositivo será vinculado;
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7) Pressione <Salvar> para 
concretizar a configuração.

 
 

Como adicionar um dispositivo a um 
cenário? 

1) Pressione no menu Cenários; 

 

2) Mantenha pressionado o cenário 
por 3 segundos e pressione no 

“✎”

 
3) Pressione na opção <Adicionar 

Dispositivos>;

 
4) Selecione um dispositivo da lista. 

 

Como acessar a configuração do 
dispositivo?  

1) Pressione no menu Dispositivos; 

 

 

2) Pressione/Segure no centro do 
dispositivo e arraste para a 
esquerda; 

 
3) Pressione na engrenagem. 

 

Como habilitar ou desabilitar o LED de um 
dispositivo? 

1) Pressione no menu Dispositivos; 
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2) Pressione no centro do dispositivo 
e arraste para a esquerda; 

 
3) Pressione na engrenagem; 

 

4) Pressione na opção <˅> 
Configurações para expandir; 

 
5) Toque no switch da opção 

Habilitar LED`s para desativar o 
led do dispositivo.

 

Como habilitar ou desabilitar dispositivo? 

1) Pressione no menu Dispositivos; 

 

2) Pressione no centro do dispositivo 
e arraste para a esquerda; 

 
3) Pressione na engrenagem; 

 

4) Pressione na opção <˅> 
Configurações para expandir;

 
5) Toque no switch da opção 

Habilitar Dispositivo para desativar 
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o dispositivo.

 

Como configurar o tempo que o 
dispositivo ficará ligado? 

1) Pressione no menu Dispositivos; 

 

2) Pressione no centro do dispositivo 
e arraste para a esquerda; 

 
3) Pressione na engrenagem; 

 

4) Pressione na opção <˅>  
Configurações para expandir; 

 

5) Pressione no <00:00> da opção 
Tempo Ligado para selecionar o 
tempo que a carga permanecerá 
acionada em seu dispositivo.

 

Configurações especiais dos dispositivos 

SENSORES DE PRESENÇA 
1) Entrar na configuração do 

dispositivo; 
2) Pressionar <˅> Configurações; 

 
3) O nível de Lux será inicialmente 

desligado e pode ser ajustado 
deslizando o dedo pelo bar; 

4) Sensibilidade será inicialmente em 
MÁX, pode ser ajustado para 
MIN.; 

5) As demais configurações estão 
presentes em tópicos específicos; 

6) Pressionar <SALVAR DADOS>. 
Obs.: Descrição sobre Lux e 
Sensibilidade, podem ser entendidos 
no mesmo capitulo de configurações 
Android. 
 
5) Entrar na configuração do 

dispositivo; 
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6) Pressionar <˅> configurações; 

 
7) Na opção Habilitar Dimmer 

pressione o switch seguindo: 
Verde: Habilita Dimmer; 
Cinza: Desabilita Dimmer. 

8) Realize as configurações 
desejadas e pressione <SALVAR 
DADOS>; 

 

SMART IR E SMART GATEWAY 
1) Entrar na configuração do 

dispositivo e pressionar > em 
Abrir dispositivo; 

 
2) Pressionar > ao lado do controle 

remoto escolhido; 

 
3) Caso seja AC, pressionar na 

câmera na lateral  para 
incluir a imagem da configuração 
do controle remoto utilizado.; 

a) Digite um título para melhor 
visualizar qual controle 

remoto irá utilizar ; 
b) Pressionar no centro da 

imagem para acessar a 

tela de captura , e 
seguir para o passo 5 

4) Caso seja um controle de televisor 
ou similar, manter pressionado o 
botão escolhido e ir para o passo 
5; 

 
 

5) Pressionar em <Capturar>; 
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6) O led verde do dispositivo IR ou 

Gateway irá começar a piscar 5 
vezes por segundo, posicione o 
controle remoto do equipamento 
em frente ao dispositivo IR e 
pressione o comando que deseja 
gravar; 

 
 

 

  
7) Após captura do comando 

enviado, o aplicativo te permite 
aumentar a quantidade de 
disparos (1), testar o sinal 
capturado (2), repetir a captura do 
sinal (3) – caso seja realizado este 
procedimento a tela retornará ao 
item 6; 

 
8) Pressionar <Salvar>. 

Pressionar <Salvar Dados> na página de 
configuração do dispositivo 

Grupos 
O usuário pode adicionar grupos para 
organizar os seus dispositivos. 

Como adicionar um grupo?  

1) Pressione no menu Início; 

 

2) Pressione <Adicionar Grupo>; 

 

3) Pressione na seta para alterar o 
ícone do grupo; 

 
4) Pressione em Digite o nome do 

grupo e informe um nome para o 
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seu grupo;

 
5) Pressione <˅> Dispositivos Que 

Estão Neste Grupo para expandir;

 
6) Pressione em <+> para adicionar 

dispositivos no grupo que está 
sendo criado. Obs.: Esta opção 
não é obrigatória! 

 

7) Caso desejar inserir uma imagem 
de fundo em seu grupo, pressione 
<˅> Adicionar Imagem e logo em 
<+>; 

 

8) Tire uma foto e selecione um filtro 
que desejar; 

 

 
9) Pressione <Salvar>. 

 

Como excluir um grupo?  

1) Pressione no menu Início; 

 

2) Mantenha pressionado o grupo por 
3 segundos; 

 

3) Pressione <x>; 

 

4) Pressione <SIM>. 
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Como editar um grupo?  

1) Pressione no menu Início; 

 

2) Mantenha pressionado o grupo por 
3 segundos; 

 

3) Pressione no “✎” para acessar a 
tela principal do grupo.

 

Como adicionar um dispositivo a um 
grupo?  

1) Pressione no menu Início; 

 

2) Mantenha pressionado o grupo por 
3 segundos; 

 

3) Pressione no “✎” para acessar a 
tela principal do grupo;

 
4) Pressione na opção <+> Adicionar 

Dispositivos“; 

 

5) Selecione o dispositivo desejado. 

 

Como adicionar uma imagem de fundo no 
grupo?  

1) Pressione no menu Início; 
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2) Mantenha pressionado o grupo por 
3 segundos; 

 

3) Pressione no “✎” para acessar a 

tela principal do grupo; 

 
4) Pressione na opção “✎ Editar 

Grupo“; 

 

5) Pressione na opção <˅> Adicionar 
Imagem para expandir e Pressione 
<+>; 

 
6) Tire uma foto; 

 

7) Pressione <Salvar> para 
concretizar a configuração. 

 

Como alterar o ícone do grupo?  

1) Pressione no menu Início; 

 

2) Mantenha pressionado o grupo por 
3 segundos; 

 

3) Pressione no “✎” para acessar a 

tela principal do grupo;

 
4) Pressione na opção “✎ Editar 

Grupo“; 
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5) Pressione na seta para alterar o 
ícone do seu grupo;

 
6) Pressione <Salvar> para 

concretizar a configuração.

 

Como acionar todos os dispositivos do 
grupo? 

1) Pressione no menu Início; 

 

2) Pressione no centro do grupo e 
aguarde os dispositivos serem 

acionados;

 
3) Obs.: Você pode acionar o grupo 

na tela de configurações de grupo;

 

Obs.: O grupo acionará apenas 
dispositivos do tipo Lâmpada. 

Cenários 
O usuário pode acionar diversos 

dispositivos criando um cenário. 

Como adicionar um cenário?  

1) Pressione no menu Cenários; 

 

2) Pressione na opção <Adicionar 
Cenário>; 

 



64 

 

3) Pressione para escolher a imagem 
para o seu cenário; 

: 
4) Pressione e digite o nome para o 

seu cenário; 

 
5) Em Dispositivos que estão neste 

cenário, pressione <+> para 
adicionar os dispositivos;

 
6) Escolha os dispositivos que serão 

acionados no cenário;

 
7) Em Dispositivo Gatilho, pressione 

<+> para adicionar o dispositivo 
gatilho que será responsável por 
acionar outros dispositivos; 

 

8) Selecione uma opção Controle 
Ligar ou Controle Desabilita. Obs.: 
Cada dispositivo tem um gatilho 
diferente; 

 

9) Pressione <salvar>; 

 

10) [Opcional] - Em Ativar por 
proximidade, pressione em 
habilitar para ativar o GPS. Obs.: 
Ao habilitar esta função seus 
dispositivos serão acionados em 
um raio x de distância que você 
configurar; 

 

11) Pressione <salvar> para 
concretizar a configuração do 
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cenário;

 
12) Você pode visualizar os cenários 

salvos no menu cenários.

 

Como excluir um cenário? 

1) Pressione o menu Cenários; 

 

2) Mantenha pressionado o cenário 
por 3 segundos; 

 

3) Pressione <x>; 

 

4) Pressione <SIM>. 

 

Como acessar a configuração do cenário? 

1) Pressione no menu Cenários; 

 

2) Pressione o cenário por 3 
segundos; 

 

3) Pressione no “✎” para acessar a 

tela principal do cenário.
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Como habilitar ou desabilitar um cenário? 

1) Pressione no menu Cenários; 

 

2) Pressione no centro do cenário e 
aguarde os dispositivos serem 
acionados; 

 
3) Obs.: Você pode acionar o cenário 

na tela de configurações de 
cenários. 

 

 

IHM  
O usuário pode acionar os 

dispositivos estando fora de alcance da 
sua rede doméstica. 

Como adicionar uma IHM?  

1) Pressione no Menu de Opções 

 

2) Pressione na opção <Adicionar 
IHM> 

 

3) Na tela principal, pressione em 
<Adicionar IHM> 

 
4) Pressione na seta para alterar o 

ícone da sua IHM

 
5) Pressione em Digite o nome da 

sua IHM 
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6) Escolha a rede wi-fi para a sua 
IHM 

 

7) Pressione <Salvar> para 
concretizar a configuração

 

Como excluir uma IHM?  

1) Pressione no Menu de Opções 

 

2) Pressione a IHM por 3 segundos 

 

3) Pressione <x> 

 

4) Pressione na opção <SIM> 

 

Como editar uma IHM?  

1) Pressione no Menu de Opções 

 

2) Pressione a IHM por 3 segundos 
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3) Pressione no “✎” para acessar a 
tela principal da IHM

 

 

Gateway 
Como adicionar um gateway?  

1) Adicionar o Gateway seguindo os 
passos de como “adicionar um 
dispositivo”; 

 

2) Pressione <conectar>; 

 

3) Selecione a sua rede WIFI e digite 
a senha de acesso; 

 

 

4) Pressione <Salvar> ao final da 
conexão. 
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Pablo Lemos   

E 13/05/2019 
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LSMOSP5000 e incluso 
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Pablo Lemos   

F 14/05/2019 
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2W e alteração da tabela de 
cargas do smart tomada. 

Pablo Lemos   

G 12/07/2019 

Ajuste de nomenclatura Smart 
Relé e Cortina. Atualização de 
informações sobre 
mestres/escravos, formatação do 
documento, informações de 
alcance dos sensores para o PIR,  
melhorias nas informações gerais 
do manual. 

Pablo Lemos   

H 18/07/2019 
Atualização de fluxos, melhoria 
de informações, lógicas e 
sequências.  

Pablo Lemos   
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