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TECNOLOGIA
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Integrar tecnologia à sua casa aumenta a percepção e agrega valor ao seu imóvel sem a
necessidade de reformas. Além disso, estes sistemas inteligentes permitem economizar energia,

água e gás. E economia, nos dias de hoje, é essencial! 
 

Mas não podemos perder o conforto do nosso lar, afinal esse é o lugar que queremos estar depois
de um longo dia de trabalho. Confira a seguir um pouco mais sobre automação residencial. 



AUTOMAÇÃO  
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A automação residencial pode valorizar seu imóvel em até 30%.  
Além disso, sua casa terá a capacidade resolver tarefas cotidianas de forma simples, automática

e independente, proporcionando assim mais praticidade. 
 



VOCÊ  SABE  OS  BENEFÍCIOS  DA
AUTOMAÇÃO?
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Além de valorizar o seu imóvel, a automação residencial traz muitos outros benefícios como
segurança, economia, conforto, satisfação e muito mais. 



MAIS  

SEGURANÇA
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Você pode ter acesso à sua casa por meio de fechadura
eletrônica e com sensores de presença pode identificar

movimentações na residência e ser notificado pelo celular. 
Você pode simular a presença de pessoas com o

acionamento automático de luzes, TVs, som, irrigação do
jardim etc. Assim você previne roubos e invasões quando

não está em casa.  
Além disso, é possível integrar as câmeras do seu circuito de

segurança no APP e tirar screenshots (fotos) quando
necessário.   
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MAIS
ECONOMIA

A automação contribui para a redução do consumo energético.
Economizamos quando apagamos as luzes que ficariam
acessas desnecessariamente ou quando dimerizamos as

lâmpadas reduzindo assim o seu consumo. 
 

Estudos apontam que uma redução em 10% da intensidade
luminosa da lâmpada é praticamente imperceptível aos olhos.

Além disso, a dimerização aumenta a vida útil das lâmpadas. Ou
seja, você economiza na conta de energia e demora mais para

trocar as lâmpadas. 
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MAIS
ACESSIBILIDADE

Pessoas idosas, com deficiência ou com dificuldades de
locomoção podem enfrentar problemas em atividades

cotidianas. Por exemplo, pegar vários controles como o da
TV, o do decoder da tv a cabo e se sentar no sofá podem
ser tarefas desafiadora, sem falar no risco de acidentes.

Esses tipos de acidentes podem ser evitados pela
automação. 

 
 Todos os equipamentos podem ser ligados pelo celular ou

por um botão de acesso. Sensores de presença podem
acender as luzes e sensores de proximidade podem abrir

portas automaticamente. 



DOMUS  AUTOMAÇÃO  

COMO  A  AUTOMAÇÃO
VALORIZA  O  IMÓVEL?

Maior destaque. A tecnologia mostra que sua casa é
moderna e está alinhada com as últimas tendências

do mercado.
01

Conforto, requinte, inteligência, praticidade e segurança.

Características que valorizam a sua casa.  02
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ESCOLHI  AUTOMATIZAR,

E  AGORA?

Entre em contato
com a Domus. 

Decidam o que
querem

automatizar e nós
cuidamos do

resto. 



OBRIGADO!!

PARA  PERGUNTAS ,  COMENTÁRIOS  E  ORÇAMENTOS .  MANDE  UM  EMAIL
PARA  DOMUSAUTOMACAORESIDENCIAL@GMAIL .COM .  
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9.9266-0707 domus.automacao
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