
Praticidade e
simplicidade
em grande estilo.



controlador de cenas

O controlador de cenas Scenario CompactWall é uma solução diferenciada 

e pontual de automatização de iluminação, especialmente desenvolvida 

pela Scenario Automação Residencial para atender ambientes residenciais 

ou corporativos, permitindo a integração da iluminação à maneira atual de 

se viver, sem abrir mão do conforto e da comodidade. 

O CompactWall centraliza os interruptores e dimmers de seu ambiente em 

um único painel de controle. Cada botão desse painel memoriza uma 

combinação de intensidade das lâmpadas, as chamadas cenas de 

iluminação. Ao acionar um botão, com apenas um toque, o CompactWall 

ajusta automaticamente todas as lâmpadas para a cena desejada. Não há 

mais necessidade de apertar diversos interruptores independentes 

distribuídos pelo ambiente.

É um produto robusto e confiável que traz a credibilidade e qualidade 

Scenario, que a mais de 15 anos atua no mercado de automação 

residencial. E ainda, seu sistema de dimerização permite o melhor 

aproveitamento da energia elétrica que vai além da questão ambiental, 

trazendo um excelente custo-benefício para o seu ambiente. 



troque todos os seus 

interruptores e dimmers por 

uma solução prática e eficiente.



Seu ambiente 
valorizado

Um único espaço pode ter diversas 

combinações de iluminação apenas 

ligando ou desligando algumas 

lâmpadas ou regulando sua 

intensidade. Cada combinação é 

chamada de cena de iluminação e é 

ideal para uma determinada atividade 

ou situação, criando atmosferas 

diferentes para o mesmo ambiente. 

Através de seus recursos, o 

controlador de cenas Scenario 

CompactWall é o equipamento ideal 

para a valorização dos ambientes e 

de suas cenas de iluminação.



CONTROLE 
TAMBÉM SUAS 
PERSIANAS OU 
CORTINAS 
MOTORIZADAS

Além da iluminação, controle 

também sua cortina ou persiana 

motorizada pelos botões do 

controlador de cenas. Ou crie 

cenas que alterem não só a 

iluminação como a posição das 

cortinas (se aberta ou fechada).

Com o Scenario CompactWall, o controle das 

cenas de iluminação é feito com muita praticidade 

e conforto – basta um toque para que todas as 

lâmpadas e luminárias tenham sua intensidade 

alterada, mudando a atmosfera do ambiente 

automaticamente.

O Scenario CompactWall se adapta ao que o 

morador precisa permitindo criar cenas 

personalizadas que facilitem a vida da pessoa e 

da família. Além disso, é um sistema modular que 

permite se comunicar com outros CompactWalls 

para atender ambientes maiores. E a Linha 

Scenario CompactWall traz diversos acessórios 

que valorizam ainda mais o seu sistema.

Conforto e 
comodidade

Flexibilidade e 
versatilidade

CENA FESTA

CENA RELAX

CENA LEITURA



Economia

100%
acesa

50%
dimerizada

CONSUMO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA

VIDA ÚTIL 
DA LÂMPADA

POTÊNCIA

CONSUMO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA

VIDA ÚTIL
DA LÂMPADA

POTÊNCIA

25%
dimerizada

CONSUMO 
DE ENERGIA 
ELÉTRICA

VIDA ÚTIL
DA LÂMPADA

POTÊNCIA

O uso da dimerização e das cenas de iluminação programadas para diferentes 

atividades em um mesmo ambiente proporcionam o uso racional da energia, 

que será usada apenas onde e quando for realmente necessária, eliminando 

gastos desnecessários de energia e manutenção. E o sistema CompactWall é 

compatível com lâmpadas fluorescentes compactas dimerizáveis* e LEDs 

dimerizáveis*, proporcionando ainda mais economia para o seu ambiente.

*verifique a compatibilidade de marcas e modelos.



A linha CompactWall é desenvolvida pela Scenario, 

reconhecida indústria de automação residencial com 

grande tempo de experiência no ramo. Os produtos 

Scenario são modulares e apresentam alta qualidade e 

robustez. E ainda contam com a eficiência, rapidez e 

confiabilidade de um sistema de rede por cabos.

Pode confiar!

Fácil instalação
O controlador de cenas CompactWall é uma unidade 

completa que integra o módulo de potência e o keypad 

em um único produto. Suas dimensões permitem fácil e 

rápida instalação em uma caixa de interruptores 

tamanho 4x4 polegadas, dispensando desconfortáveis 

quebras de paredes ou mudanças na estrutura da casa. 

É ideal para qualquer ambiente, residencial ou 

corporativo, tanto em construções novas como nas já 

edificadas e não previamente preparadas para a 

automação.



www.scenario.ind.br/CompactWall

Encontre a revenda autorizada 
mais próxima de você 
em nosso site:

www.scenario.ind.br


