
ELEGÂNCIA DE MANEIRA 
BRILHANTE



Acabamentos Artesanais

Uma forma acessível 
usinada em metal sólido 
e acabado à mão.

Botões de Iluminação 
elegantes

Um toque sutil de 
tecnologia envolve 
o botão.

Gravação

Gravura personalizada 
para personalizar 
a experiência.

O Alisse é um controle de parede elegante, estável e versátil, projetado para funcionar 
perfeitamente com o Lutron HomeWorks. Escolha entre uma variedade de configurações 
de botões para atender às necessidades do espaço e selecione um acabamento da nova 
Coleção Lutron Signature Metal para complementar o design interior.

Cada detalhe de design, instalação e programação foi analisado e melhorado, tornando 
Alisse uma escolha simples para qualquer casa.



Acabamentos
A coleção Signature Metal foi organizada para combinar com uma variedade de 
estilos de interiores. Esses metais artesanais estão disponíveis em acabamentos 
polido, escovado e pintado.

Coleção de Metais Exclusivos 

Champagne
CP

Satin Nickel
SN

Bright Chrome
BC

Graphite
GP

Snow White
SWH

Architectural White 
AWH

Matte Black
BL

Aged Bronze
AZ

Aged Brass
AB

Brushed Brass
BRB

Brilliant White
BWH



Dimensões
Coluna única e dupla

90.2 mm (3.55  pol.) (mostrado em tamanho real)

90.2  m
m

 (3.55  pol.)

3 mm (0.119  pol.) (mostrado em tamanho real)
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Requisitos de Montagem
Os controles de coluna única, dupla e tripla são montados em uma caixa de parede quadrada Lutron (número 
do modelo EBB-1-SQ) ou uma caixa de parede quadrada padrão (75 mm x 75 mm x 35 mm).

As placas de parede de coluna única, dupla e tripla são montadas em uma única unidade base de controle 
de parede Alisse (número do modelo HW-QS-B-SX).

Dimensões do controle de parede de coluna tripla: 122.4  mm (4.82  pol.) x 90.2  mm (3.55 pol.) x 3  mm (0.119  pol.)

Configurações dos Botões
Alisse oferece configurações de botões personalizados que proporcionam uma experiência personalizada 
e atendem às necessidades funcionais do espaço.

Coluna dupla

1 botão

2 botões 

3 botões

1 botão / 3  botões

3 botões  / 1 botão

1 botão

2 botões 

3 botões

Coluna única Coluna tripla

1 botão

2 botões 

3 botões

1 botão / 3  botões

3 botões  / 1 botão

lutron.com/alisse
Lutron, o logotipo da Lutron e Alisse são marcas comerciais ou marcas registradas 
da Lutron Electronics Co., Inc., nos EUA e/ou em outros países.


