Aplicativo
Scenario Touch

ScenarioTouch é um aplicativo que traz
a praticidade e confiabilidade do sistema
de automação residencial Scenario para
seu smartphone ou tablet*. Suas telas
podem ser personalizadas de acordo com
a necessidade do projeto de automação,
permitindo controlar a iluminação, cortinas,
toldos e persianas da casa, assim como os
equipamentos de áudio e vídeo (TV, Blu-ray,
DVD, receiver, etc) e ar-condicionado, além
de visualizar câmeras IP.
*(verifique os dispositivos compatíveis e a versão mínima do sistema
na tabela abaixo).

Novidades
■■
■■
■■
■■

Painéis deslizantes e subpáginas;
Design mais limpo e funcional;
Personalização de capa dos projetos na tela inicial;
Suporte ao Apple Watch®.

dados técnicos
Dispositivos
compatíveis para iOS®:

Pod 5; iPhone: 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S
Plus, 7, 7Plus; iPad: 2, 3, 4, Air, Air2, mini,
mini 2, mini 3, mini 4 e iPad Pro

Última versão do
aplicativo na Apple
Store:

1.13

Versão minima do
iOS®:

8.0.0

Dispositivos
compatíveis para
Android®:

Sony Xperia M2, Nexus 5, Motorola Moto X 2,
Motorola Moto X, Motorola Moto G, Motorola
Moto G 2, Motorola Moto G 3, Samsung
Galaxy Note 2, Samsung Galaxy Tab 3,
Samsung Galaxy Tab 10.1, Samsung Galaxy
S Duos, Samsung Galaxy S3 e Samsung
Galaxy S4

Última versão do
aplicativo no Google
Play:

1.4

Versão mínima do
Android®:

4.0.0

www.scenario.ind.br

PRINCIPAIS RECURSOS
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Controle através do Apple Watch®**;
Possui GuiaTV;
Painéis deslizantes e subpáginas;
Controla equipamentos via Serial (RS232);
Controla equipamentos por IP;
Controla produtos que funcionem através de comandos Infra-vermelho (IR);
Controla local ou remotamente toda a linha Scenario;
Visualiza em tempo real as câmeras de sua casa ou escritório;
Agenda tarefas únicas ou recorrentes que serão excutadas automaticamente no
dia e horário que você escolher;
■■ Suas telas podem ser desenvolvidas e personalizadas de acordo com a necessidade do projeto de automação.
** Disponível a partir de iPhone 5.

