
Conecte com seu lado Smart
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Quando você se conecta com seu lado Smart, também está 
se conectando com seu bem-estar e, além de tudo, ainda 
aproveita todo o conforto que a tecnologia oferece.

Conectando-se com seu lado Smart, você se conecta com 
quem verdadeiramente é e com seu lar.

Ser Smart é ter gosto pelo design. É fazer o uso responsável 
da energia e controlar sua casa de qualquer lugar.

Quando se conecta com seu lado Smart, não só está 
conectando-se com você mesmo, mas também está 
melhorando sua vida e seu dia a dia.

Simon 26 iO  
Conecte com seu 
lado Smart



A coleção Simon 26 foi desenhada para combinar com qualquer 
espaço. Apresenta duas cores: o grafite e o branco, remetendo à sua 
tecnologia. Um desenho que permitirá fazer incontáveis combinações 
para aplicar em qualquer estilo de decoração.

Conecte-se com 
sua cor ideal

Grafite Branco



Espaços conectados para pessoas conectadas, inclusive sem HUB em 
qualquer tamanho/tipo de instalações.
A Simon 26 iO conectada com o App Simon iO permite a você controlar 
a iluminação e as persianas, criar atmosferas e configurar rotinas, sem 
a necessidade de realizar modificações complexas de instalação para 
uma maior comodidade e economia.

• Conectividade simplificada sem HUB
Todos os dispositivos Simon 26 iO são conectivos. Isso faz deles 
ideais para instalações tradicionais em sua casa, uma vez que 
simplifica radicalmente a conectividade. É preciso apenas conectá-los 
em sua rede wifi. Conecte até 10 dispositivos.

• Conectividade ampliada com HUB
Além de todas as vantagens da conexão sem HUB, você poderá 
também personalizar experiências completas, fazer programações 
horárias e ter maior velocidade na sincronização de suas 
experiências. Tudo isso sem limites de dispositivos iO*.
* verificar capacidade do roteador.

Conecte com a 
tecnologia
emocionalmente 
inteligente



Dimmer iO
Regule a intensidade da luz manualmente te ajuda 
a reduzir o consumo de energia. Comece a usar a 
tecnologia iO por meio do App Simon iO de qualquer 
lugar, além dos assistentes de voz.

Interruptor de persianas iO
Controle as persianas da sua casa com apenas um 
interruptor. Se preferir, você também pode controlar 
as persianas individualmente por meio de diferentes 
interruptores.
O interruptor de persiana iO te permite defiinir 
horários* e simular a presença de pessoas em sua 
casa de maneira remota por meio do App Simon iO.
* Função disponível somente com HUB ou assistente de voz.

Interruptor iO
Com o interruptor iO, você pode ligar, desligar e 
temporizar um ponto de luz por meio do App Simon 
iO e dos assistentes de voz. Assim, é possível evitar o 
uso desnecessário de luzes ou programar para ligar 
e desligar.

Tomada de energia iO
Transforme uma tomada convencional em uma 
tomada iO por meio de uma pastilha de controle que 
permite a você analisar seu consumo a partir do App 
Simon iO. Além disso, com os assistentes de voz ou o 
HUB Simon iO, é possível programar as horas para ligar 
e desligar ou criar uma experiência personalizada*.
* Função disponível somente com HUB ou assistentes de voz.

Carregador USB A+A
Carregue seus dispositivos rapidamente.  
Opção de carregador USB A+A.

SMARTCHARGE
Carregador USB que realiza a carga 
com a amperagem que é requerida 
pelo aparelho, tornando-a mais segura, 
rápida e eficiente.

QUICKCHARGE
Tecnologia de carregamento que 
reconhece o tipo de aparelho e permite 
a carga rápida de até 18W, tanto para 
portas tipo A, como em tipo C.

Carregador USB A+C
Carregue seus dispositivos rapidamente.  
Opção de carregador USB A+C.

QUICKCHARGE
Tecnologia de carregamento que 
reconhece o tipo de aparelho e permite 
a carga rápida de até 18W, tanto para 
portas tipo A, como em tipo C.



Os masters incorporam a tecnologia Simon iO que permite a você 
regular luzes ou controlar as persianas de vários pontos da casa ou 
somente de um mecanismo.

Masters

Master Dimmer iO
Regula a luz de mais de um ponto.

Master interruptor 
persianas iO
Centraliza e controla todas as persianas da casa.

Master interruptor iO
Liga e desliga as luzes em pontos diferentes.

Master 4 experiências
O master 4 experiências* é um dispositivo que 
permite a você acionar, por meio do toque físico, 
até 4 experiências criadas no App Simon iO.
Além disso, tem a possibilidade de criar rotinas 
(bom dia, bons sonhos, simulação de presença e 
entre outras) para que você viva uma experiência 
totalmente personalizada dentro da sua casa. 
*Somente disponível com HUB Simon iO.



App Simon iO
Conectar-se com seu lado Smart é estar 
conectado com sua casa ou espaço de 
trabalho a todo momento. Com o App 
Simon iO, você pode configurar, de uma 
maneira fácil e intuitiva, o ecosistema iO a 
partir de um celular, de qualquer lugar que 
estiver. Controle a iluminação e as persianas, 
crie experiências, receba notificações e 
programe horários. Tudo é possível.

Assistente de voz
Você pode integrar os comandos do App Simon iO a 
partir dos assistentes de voz Amazon Alexa e Hey Google.

Configurador MiO
Personalize e planeje a instalação da sua casa por meio da plataforma 
online Simon MiO.
Gerencie seus projetos e defina os ambientes que deseja incluir os 
mecanismos Simon 26 e dispositivos Simon 26 iO. Você pode gerar 
listas de todas as referências, exportá-las em excel ou PDF. Assuma o 
controle da sua instalação de um jeito fácil!

Conecte-se com 
seu espaço



Funções

Configuração dos elementos

Composições
Crie a composição ideal para atender às suas necessidades e do seu 
espaço. Escolha a cor do suporte, o formato das placas de acabamento, 
assim como os módulos iO ou mecânicos.

Saiba mais sobre 
a linha Simon 26:

Suporte Módulo Placa

Simon Brasil - Matriz
Rua Santiago Ballesteros, 860
Cinco - Contagem/MG
CEP: 32010-050
Tel.: +55 31 2566 6773

www.simonelectric.com/br

Simon Brasil - Filial
Rua Pais Leme, 215 - Conj.  818
Pinheiros - São Paulo/SP
CEP: 05424-150
Tel.: +55 11 3437 8100


