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EWS 1002 

Interruptor Touch Smart Wi-Fi com 2 teclas 
 

Ilumine sua casa de forma inteligente com o interruptor touch 

EWS 1002. Controle sua iluminação pelo aplicativo para 

smartphone, com comandos de voz com os assistentes 

Amazon Alexa e Google Assistente, e através dos botões 

sensíveis ao toque do próprio interruptor, que possuem luzes 

indicadoras para fácil uso no escuro. Faça acionamentos à 

distância, programe horários para simular presença e crie 

rotinas e automações integradas com outros dispositivos da 

linha Izy, sem ter que trocar suas lâmpadas antigas. Mais 

economia de energia e segurança para sua casa. 

 

» Controle e automatize sua iluminação com o app Izy Smart 

» Teclas touch de alta sensibilidade, com luz indicadora 

» Design discreto, disponível nas cores preto e branco 

» Sem necessidade de hub de automação  

» Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para 

comandos por voz 

» Instalação embutida em caixas de passagem 4×2” 

 

Especificações técnicas 

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

Potência máxima da carga 1.200 W (FP = 1) 

Corrente máxima 10 A (FP = 1) 

Consumo de energia máximo (interruptor) 1,2 W 

Número de teclas touch 2 

Quantidade de saídas (canais) 2 

Local de instalação Caixa 4×2” para interruptor 

Bitola máxima de fio 1,5 mm² 

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, com suporte à segurança WEP64/WEP128/TKIP/AES 

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

Bluetooth 4.2 

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

Materiais Vidro temperado 4 mm, plástico com proteção anti-chama e anti-UV 

Temperatura de operação 0 a 40 °C 

Dimensão do produto (L × A × P) 72 × 118 × 39 mm 

Peso do produto 170 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.  
 


