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SMART CONNECT
PDX1312N-12VCC - P770

Com o Smart Connect você pode controlar os dispositivos da linha Tholz Casa 

Inteligente através do aplicativo dedicado para celular ou através das assistentes de voz 

Alexa e Google Assistente. O Smart Connect permite que você crie rotinas para os diversos 

acionamentos contemplados pela linha de controladores da Tholz, como iluminação, 

filtragem e aquecimento, além de permitir a integração com assistentes virtuais, que 

tornam a experiência em seu espaço de lazer ainda mais incrível com os comandos de voz.

CARACTERÍSTICAS

INSTALAÇÃO

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO

Para utilizar todas as funcionalidades do Smart Connect basta conecta-lo a um 

equipamento Tholz Casa Inteligente, após isso fazer o download do app Tholz Casa 

Inteligente na App Store ou Google Play e seguir os passos descritos dentro do aplicativo 

para finalizar a instalação do produto.
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- LED de indicação de conexão.

- Botão de configuração de rede.
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Status do LED de indicação de conexão:

Vermelho Estático: Sem conexão (a rede não foi encontrada ou a senha está 
incorreta).

Vermelho Piscante: O dispositivo está conectado com a rede e aguardando 
acesso a internet.

Verde Estático: Conectado com a rede e com acesso a internet.

Laranja Piscante: Modo configuração.

Ÿ Índice de proteção do gabinete: IP53

Ÿ Rede Wi-Fi suportada: 2.4 Ghz

Ÿ Protocolo de Internet compatível: IPv4

Ÿ Temperatura máxima de operação: 45°C

Ÿ Não instalar próximo a partes metálicas que atenuam a recepção do sinal Wi-Fi;

Ÿ Evitar a instalação em casas de máquinas subterrânea;

Ÿ Não emendar o cabo que acompanha o produto.

Instalar em um local 
protegido da chuva e do sol

Instalar sempre na 
vertical

Requer conexão de 
internet

É indicado que o sinal Wi-Fi 
esteja com intensidade 

máxima durante a 
configuração

Controladores Linha Tholz Casa Inteligente
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