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O Smart Relé de Controle Exatron controla cortinas, portas, portões de garagem, janelas, 
movimentadores e suportes, elevadores (lifts) motorizados, além de fechos magnéticos. Este 
equipamento 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.

Produto

Características Técnicas

• 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 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 dispositivo controlado, 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 dois sentidos. Por este motivo o tempo entre acionamentos possuí um atraso 
de até 2 segundos;

Tabela de Cargas

127V~
100 W*

220V~

Tensão Potência/Motor

*Para cargas maiores que 100 W e/ou motores especiais, use o
Smart Relé de Controle comandando um contator modular da Exatron.
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Dimensões mecânicas:
Medidas em milímetros

Informações de Certificação

Fone: 51 3357 5000
Fax: 51 3357 5032
e-mail: contato@exatron.com.br
www.exatron.com.br
Exatron Indústria Eletrônica LTDA.
Rua Eng. Homero Carlos Simon,
1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS 

Fale conosco

Esquema de ligação

Cargas 1 e 2 = Para motores com comando externo tipo botoeira.

N/BRANCO = NEUTRO
F/LI/PRETO = FASE

C1/VERMELHO = CARGA1

C2/VERMELHO = CARGA2

02033-18-09751


