
PORTFÓLIO DOMUS 

domusautomacaoresidencial.com



A EMPRESA

Com sede em Brasília e constituída por
uma equipe técnica de excelência.

A DOMUS atua nas áreas de projeto e 
instalação de automação residencial



ÁREA DE ATUAÇÃO

Automação Residencial e 
Corporativa sem fio. 
Utilizamos tecnologia  Z-wave
e produtos reconhecidos 
mundialmente. 

Possuímos uma equipe 
Especializada em gerar
conforto e comodidade
para você e sua família



MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO

Fornecer soluções de automação

residencial e predial sob medida.

buscando o conforto, segurança e

bem-estar para nossos clientes.

VISÃO

Até 2020, ser referência em

automação residencial no

Distrito Federal e expandir

para outros estados 

brasileiros. 

VALORES

• Honestidade, 

• Transparência

• Trabalho em 

equipe

• Comprometimento

• Ética

• Humildade.  



SERVIÇOS

CONTROLE DE • Iluminação

• Áudio e Vídeo

• Irrigação

• Cortinas e Persianas

• Climatização

• Acesso

• Projeto de 

instalações 

elétricas

• Projeto 

Luminotécnico



Controle de Iluminação

Dimerizar as lâmpadas de maneira rápida e fácil 

pelo celular ou tablet. 

Ter o controle 

de uma 

explosão de 

cores da sua 

sala em suas 

mãos. 



Controle Múltimídia

Desfrute de um Home Cinema todo

automatizado, ou se preferir tenha a cena

festa sempre preparada para o fim de semana!



Controle de Irrigação

Irrigação inteligente

de acordo com as condições

do tempo! Se choveu e o

solo está encharcado os 

sprinklers não irão ligar.

Evitando o desperdício!

Irrigação

baseada nas

necessidades

da planta.



Cortinas/Persianas e Portões

Comece o dia bem 

sincronize o despertador

com suas cortinas 

e assim você vai 

acordando

enquanto o sol nasce. 

Na volta para 

casa

com a 

geolocalização

sistema os 

portões abrem



Climatização

Não se preocupe

durante os períodos secos.

Umidifique o quarto do seu

filho da melhor maneira!

Com sensores a 

temperatura ideal do 

quarto é garantida e 

o seu filho terá bons

sonhos!



Segurança

Tenha um sistema de 

segurança adicional!

Com sensores de 

movimento e sensores de 

portas e janelas, a sua casa 

é capaz de detectar 

qualquer ação, assim você 

pode tomar as devidas 

providências.



Conforto

Nada mais agradável do que acionar 

todas as luzes com apenas um toque. 

Crie cenas como cinema, jantar e festa.  

Crie um ambiente agradável para o seu 

bebê.
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iTach – Controle multimedia (TVs, Blu Ray, 

Receivers decodificadores de TV a cabo)



Produtos
iE

a
st

iEast – é um Sistema sem fio para sonorização

ambiente. É possível também conectar os 

dispositivos para reprodução simultânea (cena 

festa) e ajustar o som individualmente em cada 

local da casa.



CONTATO

www.domusautomacaoresidencial.com

domusautomacaoresidencial@gmail.com

Eng. Eletricista Marcus Vinicius: (61) 9.9266-0707

Msc Eng. Eletricista João Victor: (86) 9.8184-2828

OBRIGADO!


