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MÚLTIPLOS ECOSSISTEMAS INTEGRAÇÃO



MEIOS COMUNICAÇÃO

 Com fios (nova construção)

 Radio Frequência (reabilitação/ampliação)

 IP (Ethernet)

DOMÓTICA / AUTOMAÇÃO

FUNCIONALIDADES

 Iluminação

 Estores/Blackouts/Persianas

 Climatização

TECNOLOGIAS

 Proprietárias

 Não Proprietárias



MEIOS COMUNICAÇÃO

 Com fios (nova construção)

 Sem fios (reabilitação/ampliação)

 IP (Ethernet)

SEGURANÇA

FUNCIONALIDADES

 Alarmes técnicos e de intrusão

 Alarme pessoal

 Controlo acessos

 Simulação de presença

Integração dos sistemas segurança 

com a automação da casa proporciona 

situações de dissuasão, através de 

simulação de presença e de dinâmicas 

da casa em caso de alerta/alarme.



Vigilância em tempo real oferece a possibilidade de 

saber em qualquer momento e em qualquer local se 

existe presença de estranhos, dentro ou fora da casa.

A Integração na automação permite, através de alertas 

gerados pelo sistema de vigilância, acender luzes ou 

até mesmo acionar estores/persianas ou sistema de 

som.

MEIOS COMUNICAÇÃO

 IP (Ethernet)

VIGILÂNCIA

FUNCIONALIDADES

 Visualização em tempo real

 Gravação 

 Deteção movimento



A Integração na automação permite, o anuncio 

da chamada no sistema de som da casa, o 

acendimento automático da iluminação à noite, 

ou ainda a abertura remota de portas ou 

portões.

MEIOS COMUNICAÇÃO

 IP (Ethernet)

VIDEOPORTEIRO

FUNCIONALIDADES

 Atendimento local

 Atendimento remoto via App

 Snapshot

 Deteção de presença



Nos serviços streaming (Áudio e Vídeo) tais como NETFLIX, VEVO, Youtube, Spotify,

TIDAL, TuneIn, entre muitos outros, as soluções integradas proporcionam

verdadeiros ambientes de entretenimento e lazer, fáceis de gerir e de utilizar.

Distribuição Áudio oferece ao utilizador um controlo centralizado ou por divisão,

permitindo ouvir, em simultâneo, diferentes musicas em diferentes divisões.

Distribuição Vídeo, permite desfrutar do mesmo filme ou diferentes conteúdos em

distintas divisões da casa, em alta definição 4K a partir de qualquer TV

smartphone ou tablet.

ENTRETENIMENTO

FUNCIONALIDADES

 Distribuição de Áudio pela Casa

 Distribuição de Vídeo pela Casa

 Sala Cinema

 Acessos a serviços streaming



Integrando na automação da casa ecossistemas como Amazon Alexa, Google 

Assistant ou Homekit Siri da Apple, é possível controlar uma determinada 

funcionalidade (ex: iluminação) ou equipamentos (TV, sistema som), 

individualmente ou em simultâneo, através da voz.

O controlo por voz é uma forma fácil e conveniente para qualquer pessoa interagir 

com a casa. Os comandos são simples e naturais. Exemplo, "Alexa, turn on family 

room TV" ou “Ei, Google, baixa as luzes do cinema para 40%".

EQUIPAMENTOS IoT

 Alexa / Echo

 Google Assistant

 Homekit / Siri



As casas estão mais inteligentes do que nunca, repletas de dispositivos de IoT. Cada 

vez mais a tranquilidade, produtividade e entretenimento dos seus utilizadores 

baseiam-se em aplicativos e dispositivos dependentes da Internet. 

É muito importante ter uma rede que possa suportar uma altíssima densidade de 

tráfego, mas ao mesmo tempo também otimizá-lo e garantir a sua segurança.

Torna-se obrigatório projetar e instalar equipamentos de networking que alimentem 

sistemas de A/V e de automação com grandes consumos de recursos. Estes 

equipamentos têm de assegurar velocidades extremamente rápidas, mesmo em 

redes congestionadas.

REDES DADOS

 Firewall Router Security

 Rede WiFi

 Gestão Rede Remota (Cloud)

 VLAN personalizadas 
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“A simplicidade é o último grau de sofisticação”

“Simplicity is the ultimate sophistication”

Leonardo Da Vinci

OBRIGADO


