


ECONOMIZE ENERGIA, 
OTIMIZE RECURSOS

A central é capaz de ligar e desligar lâmpadas sem que seja necessário 

contar com a atenção dos funcionários, gerando economia de energia 

e aumento na vida útil de lâmpadas LED.

CONTROLE TOTAL 
DA INTENSIDADE 
DE ILUMINAÇÃO

1000



SEJA BEM-VINDO AO FUTURO
DA ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL
O Grupo MB reuniu seus mais de 15 anos de experiência de 

mercado para criar o MB Smart, uma tecnologia que é capaz de 

gerenciar a iluminação de indústrias, centros de distribuição e 

atacados de forma automatizada.

Seja qual for o porte ou segmento da sua empresa, o MB Smart 

consegue controlar a iluminação de diferentes setores ao mesmo 

tempo, criando configurações personalizadas de acordo com os 

turnos de trabalho e as necessidades de cada ambiente.



INTEGRAÇÃO COM
O DOMUS LINEALIGHT
Se o seu galpão possui o Domus Linealight do Grupo MB ou 

outra tecnologia de iluminação natural, é possível integrá-la 

ao MB Smart, que irá adaptar o nível de luminosidade das 

lâmpadas conforme a iluminação externa, sem a necessidade 

de controle manual.

QUALIDADE DE VIDA PARA 
COLABORADORES
Com o MB Smart, os ambientes 

são iluminados na medida certa, 

contribuindo para uma melhor 

qualidade de vida dentro

da empresa.

RELATÓRIOS DE DESEMPENHO 
E PERFORMANCE

Receba informações relevantes sobre 

cada ambiente e saiba o quanto

você está economizando.

ACESSO REMOTO VIA 
COMPUTADOR, SMARTPHONE
OU TABLET

Acompanhe o funcionamento 

do sistema mesmo quando você 

não está presente no local.



Combinando sustentabilidade e inovação, o Grupo MB 

transforma a forma como galpões industriais são iluminados 

e ventilados, tornando-os mais inteligentes e ganhando 

eficiência energética.

CONHEÇA O GRUPO MB

DOMUS LINEALIGHT

Iluminação natural que gera grande 

economia de energia e funciona até 

mesmo em dias nublados. Possui 

alta resistência e durabilidade e 

pode ser instalado em qualquer 

tipo de telhado.

Promove ventilação natural, 

criando um melhor ambiente de 

trabalho e dispensando qualquer 

tipo de manutenção, por não 

possuir peças móveis ou sujeitas 

a desgastes.

LANTERNIM

Proporcionam iluminação

e ventilação permanentes, podendo 

ser fixas ou móveis, com acionamento 

manual ou automatizado.

VENEZIANAS INDUSTRIAIS

Em parceria com a WEG, o Grupo MB 

desenvolve projetos de instalação de 

painéis fotovoltaicos para a captação 

de energia solar. Economia de até 99% 

em eletricidade.

ENERGIA SOLAR



Converse com um

de nossos consultores:

47 3345-0708

comercial@grupomb.ind.br

grupomb.ind.br


