
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

• Automação para dispositivos que aceitem controle remoto na frequência 433mhz;

• Hub com transmissor 433Mhz com 2 botões; 

• Acionamento remoto via comandos de voz e pelo aplicativo AGL Home, mesmo 

estando fora de casa, através do 3G, 4G ou outra rede WiFi;

• Não é necessário utilizar nenhuma fiação entre o produto e HUB;

• Conexão via cabo micro USB (incluso) e ligação com um adaptador USB na energia 

(não incluso);

• Distância de até 10 metros, entre o produto e hub, para realizar o acionamento;

• Temporizador de envio programado em 1,2 ou 3 segundos de sinal 433mhz;

• Compatível com diversos produtos AGL, basta cadastrar o HUB em seu dispositivo;

• Realize a abertura remota de diversos dispositivos, como:

Fechadura Sem Fio Smart X2 , Acionador de fechaduras AF12CR,

Receptor 433Mhz, Automatizador de Garagem (obs. sem visualização 

do status de portão aberto ou fechado.)

Conectividade WiFi 2,4Ghz, através do aplicativo AGL Home;

• Dimensões:  A 92 x C 55 x P 31mm.

hub 433mhz wi-fi
Automação de
Dispositivos
via Wi-Fi

Acionamento 
remoto para
dispositivos 433Mhz

Cód. 1110334

Peso bruto médio: 0,8 Kg
Para pesos pontuais, consulte-nos

Conexão via rede 
Wi-Fi 2,4Ghz 

Dispositivos que aceitem
comandos CR 433Mhz433Mhz

Tecnologia para acionar 
Comando de Voz

Dimensões da caixa: 
A 60 x L 140 x P 100mm

Fabricado em plástico (ABS) 
de alta resistência

Realize facilmente a comunicação e  todas as configurações através 
do aplicativo AGL HOME. Hub compatível qualquer outro produto com 
receptor 433mhz com código aberto.

• APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga

os passos indicados no menu e adicione quantos

dispositivos desejar. Basta instalar o produto,

conectar à rede Wi-Fi e controlar sua luminária,

de onde estiver.

ITENS INCLUSOS:

01 Hub 433Mhz Wi-Fi | 

01 Cabo Micro USB |

Manual de instalação.

smart home


