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Corte de energia

Uma trovoada provoca  
um corte de energia durante 
a sua ausência. O frigorífico 
deixa de estar alimentado.

A tomada móvel conectada deteta  
o corte e envia-lhe um alerta,  
de forma a que possa voltar  
a ligar a alimentação, ou pedir  
a alguém que o faça.

Receba  os alertas

2



90%

Sobrecarga 

Assim que o consumo ultrapasse 90% da capacidade  
do circuito, receberá um alerta.  
O valor de 90% é parametrizável.
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Consumo fora de uma  
faixa horária predefinida

É possível definir uma faixa horária durante a qual  
o aparelho não deverá consumir. Se o consumo for detetado, 
receberá um alerta.

O seu televisor está a consumir durante a faixa horária em que 
deveria estar desligado? Receberá um alerta.
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Um aparelho que deve 
estar sempre ligado deixa 
de consumir. Está avariado. 
Receberá um alerta.

Consumo anormal

Esqueceu-se de fechar uma 
janela e o aquecimento 
começou a funcionar. 
Receberá um alerta.

Superior à média

Consumo nulo
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Ligar / desligar os seus aparelhos 

Saiu de casa e não tem  
a certeza se desligou  
as luzes?

Pode desligá-las  
à distância a partir  
do seu smartphone.

 Comande  
    os seus aparelhos  
 à distância
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Programação de um aparelho

Simulação da presença

Pode ligar a sua máquina  
de café, a sua chaleira,  
a torradeira… ao acordar.  
Assim, quando chegar  
à cozinha, o pequeno almoço 
estará pronto.

Acendendo as luzes a horas 
predefinidas, pode simular 
a sua presença quando não 
estiver em casa.

Crie    cenários
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Em qualquer altura pode 
seguir os seus consumos  
e ter uma simulação da sua 
próxima fatura de eletricidade 
a partir do seu smartphone.

Economize energia
A TV está ligada na tomada “master”. Todos os equipamentos 
ligados nas tomadas “slaves” apenas serão alimentados quando 
a TV estiver ligada.

Poupança de energia

Controle os consumos

Tomada “master” Tomadas “slaves”

 Faça a gestão  
 dos seus consumos
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 Tomada ref. 6 946 80, Bloco Multitomadas ref. 6 946 90
 Ligação direta ao router em Wi-Fi

 16 A – 230V  – 50Hz

  Envio de mensagens de alerta por notificação MMS  
(pop-up) e/ou por e-mail

 Proteção contra as sobrecargas

  Bloco multitomadas: as mesmas funcionalidades  
que a tomada móvel conectada, por tomada ou grupo  
de tomadas

  Configuração fácil e rápida com a aplicação dedicada 

Características  
 Técnicas

Disponível em

Disponível em
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Instalação  
 Fácil

Tomada conectada
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Bloco multitomadas conectado
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LEGRAND ELÉCTRICA, S.A.

Estrada da Alagoa, 96
2775-716 Carcavelos
Tel.:  214 548 800
Fax : 214 548 884




