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Bem Vindos à
Motorização Persilux Motion.

Imagine se as cortinas pudessem se ajustar 
automaticamente de acordo com horários 
programáveis. 
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A Persilux Motion é o novo 
sistema de controle de cortinas, 
persianas e toldos sem fio, 
podendo serem acionadas por 
controle remoto, celular ou 
tablet.

Estilo

Vida
de

Acione uma única cortina 
ou todas ao mesmo tempo 
com apenas um comando de 
qualquer lugar.
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Praticidade
Programe suas 
cortinas para descer 
em horários de 
maior intensidade 
solar para redução 
da temperatura e 
proteção solar

ECONOMIA
DE

ENERGIA
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Emissores

Ÿ Baixa perda de 
potência, bateria 
dura de 2-3 anos

Ÿ Fácil substituição 
da bateria.

Ÿ Acabamento 
elegante com 
maior resistência a 
falhas e arranhões
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Ÿ Pode acionar de 1 - 16 
cortinas ao mesmo 
tempo.



Smart
MOTION

HOME
Movimente suas cortinas 
de qualquer lugar do mundo.

Baixe o APP HOMEMATE e amplie as 
possibilidades de controle de sua 
residência, além de movimentar 
persianas, cortinas e toldos, você pode 
controlar dispositivos como Tv, Ar 
condicionados, luzes, etc.



HUB
Smart
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HUB
É um dispositivo que se conecta via 
WIFI com seu celular, cortinas e 
diversos outros aparelhos domésticos.

Ÿ Configuração simples e direta
Ÿ Controle por voz.
Ÿ Compatível com Google Home e 

Amazon Alexa
Ÿ Permite controlar diversos produtos em 

sua casa

Smart
Características



Crie
CENAS

Ÿ No APP HOMEMATE, 
você pode ser criativo.

Ÿ Além dos horários, você 
pode criar uma sequência 
de acionamentos.

Ÿ Crie uma cena Relax, 
baixa a cortina, ligue o 
som e o ar condicionado 
com apena um toque.
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MOTIONMotores

a BATERIA

Horizontais

Plissadas e
       Celulares

Rolôs e Romanas

Baixo

Ruido



Motores

BATERIA
a

Ajuste fino para giro de lâminas

 Funcionamento silencioso

Não necessita de instalação elétrica

Bateria de alta durabilidade

O motor para em bloqueios

Tecnologia inovadora

Compatível com Smart HomePartidas e paradas suave

Características
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www.persilux.com.br


