
 
 

 
 

 

INTERRUPTOR DIGITAL TRR-12 

 
 INTERRUPTOR DIGITAL SENSÍVEL AO TOQUE 

 TOTALMENTE ELETRÔNICO SEM PEÇAS MÓVEIS 

 OPERA REMOTAMENTE PELA SUA REDE WIFI 

 MODELOS COM 1 OU 3 SAÍDAS 

 AJUSTE DE INTENSIDADE PARA LÂMPADAS “DIMERIZÁVEIS” 

 APLICATIVO DE CASA INTELIGENTE PARA SISTEMA ANDROID  

 COMPATÍVEL COM “GOOGLE HOME”® E “AMAZON ALEXA”® 

 ADAPTA-SE EM PAINÉIS PIALPLUS®, SIEMENS DELTA® E FAME HABITAT®  

 OPÇÕES DE MONTAGEM INTEGRADO AO PAINEL OU MODULAR. 

 FABRICADO NO BRASIL COM TECNOLOGIA 100% NACIONAL. 

 

 

 

     

 

 

modelo descrição  modelo descrição 
410/10-00 Interruptor com 1 tecla e 1 saída  410/10-10 Interruptor com 1 tecla e 1 saída 
410/10-01 Interruptor com 3 teclas e 1 saída  410/10-11 Interruptor com 3 teclas e 1 saída 
410/11-00 Interruptor com 3 teclas e 3 saídas  410/11-10 Interruptor com 3 teclas e 3 saídas 



® SYSPAC é marca registrada da Syspac Eletrônica Ltda 
® Google Home, Google Assistant, Amazon Alexa, PialPlus, Siemens Delta e Fame Habitat são marcas registradas das empresas Google, Amazon, Legrand, Siemens e Fame 
respectivamente. 
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Descrição 
 

O dispositivo TRR12 - Tererê, é um interruptor 
simples de parede para utilização em iluminação, que 
pode ser controlado por meio de seu smartphone ou 
tablet Android, através da rede Wi-Fi disponível em 
sua residência. De fácil instalação, o Tererê foi 
desenvolvido para substituir os interruptores 
convencionais de maneira rápida e simples, 
adicionando sofisticação e funcionalidade à sua 
residência. 

É compatível com iluminação LED, Halógena, 
fluorescente e incandescente no modo interruptor, 
sendo o modo “dimmer” funcional apenas nas 
lâmpadas que aceitem operar desta forma. 

 Fácil de usar 

Controle sua iluminação residencial diretamente 
de seu smartphone Android sem a necessidade de 
aparelhos adicionais. Instale seu TRR12 - Tererê como 
qualquer interruptor convencional (Requer 
adicionalmente o fio neutro na ligação). Basta 
através do código QR impresso na embalagem acessar 
e instalar o aplicativo em seu smartphone, conectar-se 
à sua rede Wi-Fi residencial e emparelhar o interruptor 
com seu aplicativo. 

 Sensível ao toque 

Sensível ao toque do dedo, opera suave e 
silenciosamente. Por meio do aplicativo é possível 
modificar o nível de sensibilidade ao toque da tecla 
dependendo do ambiente em que for utilizado. 

 Controle com sua voz 

O TRR12 - Tererê também pode ser operado por 
meio de assistentes como o Amazon Alexa® ou Google 
Assistant® que fazem uso do reconhecimento de voz 
para o controle dos dispositivos conectados. Dessa 
maneira você pode associar um nome a cada 
dispositivo e ativá-los por meio de seus nomes. 

 Sua casa na palma da mão 

O aplicativo “Syspac TRR12”, disponível para 
Android, permite que você supervisione e controle a 
iluminação de sua casa de onde você estiver evitando 
desperdícios desnecessários de energia. 

 Não necessita de central de controle  

O TRR12 - Tererê conecta-se a qualquer roteador 
Wi-Fi na faixa de 2.4GHz não necessitando de outros 
equipamentos para o seu funcionamento tanto local 
quanto remoto via aplicativo de smartphone. É 
necessário apenas que haja cobertura de seu sinal de 
Wi-Fi no local onde o interruptor estiver instalado. 

 

 

Especificações 

 
Alimentação 90 a 240Vca 
Potência de operação 500W (carga resistiva) 
Consumo <0,5W 
Padrão de comunicação IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi) 
Frequência de operação 2,412 a 2,484GHz 
Sensibilidade de entrada -98dBm (1Mbps) 
Potência de transmissão 20,5dBm (modo 11b) 
Segurança WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 
Criptografia WEP/AES/TKIP 
Temperatura de operação 0ºC a +45ºC 
Humidade relativa <95% 
Vida útil do interruptor >1 milhão de operações 
Dimensões 44x64x28mm 
Peso 46g 

 
 
 


