
  
Conheça16 benefícios da  

Automação Residencial 
 



Introdução 

A Automação Residencial, ou uma casa 
inteligente, é uma iniciativa muito importante 

para qualquer morador e sua família. 
 

 Uma casa inteligente pode proporcionar 
tranquilidade e permitir que as coisas 
importantes para os moradores sejam 

controladas de forma simples, ao mesmo tempo 
em que estes têm certeza de que sua casa está 

segura. 
 



1.Conveniência 
 

Uma casa inteligente é conveniente.  

Com uma casa inteligente, você não precisará 
executar tarefas simples e vai sobrar mais tempo 
para as coisas importantes da sua vida. 

Você pode controlar tudo, como sua TV, luzes e 
alarme com o seu smartphone ou pelo comando 
de voz. Se você esquecer de acender ou apagar 
as luzes, de desligar sua TV e o ar condicionado, 
de acionar o alarme, isto pode ser facilmente 
resolvido usando um aplicativo do seu 
smartphone. 

 



2. Agregue valor à sua casa 
 

Uma casa que abraça e use essa 
nova tecnologia vai valorizar o 
seu preço de venda. 

Todos os benefícios que vêm 
com a Automação Residencial 
agregarão valor a ela. 

Um potencial comprador se 
sentirá atraído por uma casa 
com sistemas modernos 
instalados. 

 



3. Economize dinheiro 
 

Quando você pode controlar todas as funções da 
sua casa por meio de um aplicativo intuitivo não 
será mais surpreendido deixando a luz acesa, ou 
esquecendo de desligar o ar condicionado. 

A capacidade de controlar todas essas funções da 
casa evitará o desperdício de energia, 
economizando dinheiro.  

Não há porque conviver com contas de energia 
quando você está no controle. 

Dependendo do sistema que você possui em sua 
casa, ele pode sugerir configurações de economia 
de energia. 

 

 



4. Controle de qualquer lugar 
 

Você pode controlar tudo em sua casa de 
qualquer lugar do mundo. Contanto que você 
esteja conectado à Internet, estará no 
controle. 

Se você costumava deixar uma chave para um 
vizinho ou colaborador doméstico fazer as 
tarefas durante as férias, isso é coisa do 
passado.  

 
Não precisa se preocupar com isso, nem se 

este responsável lembrou de trancar a 

casa. Você controlará tudo. 



4. Controle de qualquer lugar 

Controle remoto de funções domésticas. 
Não subestime o poder de controlar as 
funções de sua casa à distância. Em um 
dia excepcionalmente quente, você pode 
ordenar que sua casa fique mais fria em 
pouco tempo antes de chegar em casa. 

Se você está com pressa de começar o 
jantar, mas ainda está fora, pode fazer 
com que o forno aqueça enquanto ainda 
está a caminho de casa. 

Você pode até verificar se deixou as luzes 
acesas, quem está na sua porta da frente 
ou se desligou seus eletroeletrônicos 
enquanto está fora. 

 



5.Personalizar 
 

 

Você pode personalizar sua casa para atender às 
suas necessidades pessoais. Você pode adicionar 
quantos recursos desejar. 

Dessa forma, você pode ter certeza de que está 
contribuindo para sua qualidade de vida e seu 
lazer. Você pode adicionar diferentes dispositivos à 
medida que suas necessidades mudam. 

Os dispositivos devem ser para ajudá-lo a melhorar 
sua vida e não a complicar. Comandos sempre 
intuitivos e fáceis de operar! 

 



5.Personalizar 

 

Um sistema de home theater e som 
ambiente com design inteligente pode 
facilitar o gerenciamento de sua 
coleção de filmes e músicas ao 
receber convidados e nos seus 
momentos de relaxamento. 

Por fim, conectar seus aparelhos e 
outros sistemas à tecnologia de 
automação vai tornar sua vida 
doméstica muito mais fácil e 
divertida! 

 



6. Melhorar a segurança com o controle de 
aparelhos e iluminação 

 

A automação residencial vai melhorar a sua 
segurança e da sua família. 

Você pode verificar se desligou todos os 
aparelhos quando saiu com pressa de manhã, 
simplesmente verificando com seu 
smartphone. A capacidade de acender as 
luzes a qualquer momento e em qualquer 
lugar melhora sua segurança. 

Você chega tarde em casa e quer que a luz da 
frente acenda para encontrar suas chaves ou 
fazer um caminho de luzes até o seu quarto. 
Sim, isto tudo é possível! 

 

 



7. Segurança aprimorada através de 
fechaduras automatizadas 
 

Através de um sistema automatizado, você pode 
trancar suas portas com o toque do seu dedo. Isso 
facilita suas ações, para que você possa se 
concentrar no trabalho do seu dia e não ter que se 
preocupar com quem pode ou não estar entrando 
em sua casa. 

O fato de você ser alertado cada vez que alguém 
entra em sua casa também permite ter este 
monitoramento de forma contínua, mesmo quando 
você não está lá. 



8. Maior conscientização por meio de 
câmeras de segurança 
 

Com um sistema de automação 
residencial, você pode ver facilmente o 
que está acontecendo em sua casa a 
qualquer hora do dia. 

Você pode garantir que nenhum hóspede 
indesejável chegue sem a sua presença. 

As câmeras de segurança aumentam a 
segurança da família gravando clipes ao 
detectar movimento ou em horários 
específicos do dia ou da noite, vigilância 
durante as 24 horas. 

.  



8. Maior conscientização por meio de 
câmeras de segurança 

Os sistemas de automação residencial 
podem conectar detectores de 
movimento, câmeras de vigilância, 
fechaduras automáticas e outras 
medidas de segurança tangíveis em 
toda a sua casa 

Você pode optar por receber alertas 
de segurança em seus vários 
dispositivos, dependendo da hora do 
dia em que um alerta dispara, e 
monitorar as atividades em tempo 
real, esteja em casa ou em qualquer 
lugar do mundo. 

  

 



9. Melhore o conforto com ajuste de 
temperatura 
 

Com um sistema de automação residencial, 
você pode ajustar a temperatura de sua casa 
mesmo estando em seu escritório, antes de 
voltar para casa.  

E ter a certeza que somente os ambientes 
ocupados estão com os aparelhos de ar 
condicionado ligados e na temperatura 
desejada. 

Eficiência e conforto em harmonia! 



10. Maior eficiência energética 
 

Dependendo de como você usa sua tecnologia 
de casa inteligente, é possível tornar seu 
espaço mais eficiente em termos de consumo 
de energia. 

Além dos controles de temperatura já citados, 
luzes e persianas motorizadas podem ser 
programadas e alternar para o modo noturno 
conforme o sol se põe, ou as luzes podem ligar 
e desligar automaticamente quando você 
entra ou sai da sala, criando cenários de 
comodidade e ainda evitando desperdício de 
energia. 

 



11. Economiza tempo 
 

Não é segredo que no mundo de hoje a cada 
dia estamos mais ocupados. Afazeres 
domésticos se somam a outras atividades, 
inclusive o home office, que exige 
tranquilidade para gerar maior  produtividade. 
Se você é como a maioria das pessoas, deve 
estar sempre correndo de um lugar para outro, 
trabalhando para realizar tudo na sua lista 
interminável de tarefas a fazer. 

Devido à natureza de alta tecnologia de um 
sistema de automação residencial, você 
economiza tempo precioso com facilidade e 
experimenta mais produtividade diária. 

 



12. Contribui para a economia 
 

Simplificando, você está 
contribuindo para a economia 
global e a sustentabilidade ao 
comprar e utilizar um sistema 
de automação residencial. 

Você garante que está usando 
apenas a energia e os recursos 
necessários enquanto estiver 
em casa. 

 



13. Aumenta a paz de espírito 
 
Para aqueles que habitualmente se 
preocupam e cuidam de tudo em casa, 
um sistema de automação residencial é 
um investimento perfeito. 

 
Em suma, oferece paz de espírito. 
Isso é bastante benéfico para aqueles 
que preocupam-se obsessivamente 
para que tudo esteja em ordem. Com 
tantas tensões na vida cotidiana, é 
bom tirar pelo menos algumas 
preocupações de sua lista, sendo capaz 
de ver e acompanhar o que está 
acontecendo em casa mesmo sem estar 
fisicamente presente. 
 



14. Ajuda pessoas que precisam de 
cuidados  
 
Através do sistema de automação residencial, 
você pode acompanhar facilmente a rotina das 
pessoas que precisam cuidados especiais, sejam 
idosos, doentes, deficientes físicos ou mesmo 
crianças que ficam momentaneamente sob guarda 
de terceiros 

Acessar remotamente funções simples como abrir 
e fechar portas e cortinas, acender luzes ou ligar 
equipamentos domésticos pode representar uma 
ajuda importante para este tipo de pessoas 

Detectar problemas e lembrar de determinadas 
rotinas, como medicamentos ou atividades 
físicas, também colaboram de forma importante 
para sua tranquilidade 

 



15. Flexibilidade 
 

Os sistemas domésticos inteligentes tendem a 
ser maravilhosamente flexíveis no que diz 
respeito à acomodação de novos dispositivos,  
eletrodomésticos e outras tecnologias. 

Não importa o quão avançados sejam seus 
aparelhos hoje, haverá modelos mais novos e 
impressionantes desenvolvidos com o passar do 
tempo. 

Além disso, você provavelmente adicionará  
dispositivos ao substituir os mais antigos ou 
descobrir novas tecnologias para usar em seus 
espaços internos e externos. Ser capaz de integrar todas estas novidades, sem 

problemas, permitirá que você continue se atualizando 

para usar sempre a mais recente tecnologia consistente 

com o seu estilo de vida. 



16. Informações sobre gerenciamento 
doméstico 

Há também algo a ser dito sobre sua capacidade 
de explorar informações sobre como sua casa 
funciona. 

Você vai poder saber, por exemplo, com que 
frequência assiste à TV (e ao que assiste, o tipo 
de alimentos que mantém na geladeira e os 
hábitos de consumo de energia ao longo do 
tempo. 

Com base nessas ideias, você poderá analisar 
seus hábitos e comportamentos diários e fazer 
ajustes para viver o estilo de vida que deseja. 

Como você pode ver, existem muitos benefícios 
em ter uma casa inteligente. 

 

O melhor é que você pode começar 

pequeno e adicionar novos recursos 

como e quando quiser. 



Gostou destas ideias? 

Então procure uma empresa 
ou profissional qualificado que 
possa lhe atender, desde o 
projeto até a instalação e 
programação de seus sistemas 
domésticos. 

 

Faça uma busca aqui 

Acompanhe nossas publicações, 

conheça os produtos e soluções 

que sugerimos em nosso portal 

e siga-nos em nossas redes sociais! 

Pesquise novidades 

http://revenda.larinteligente.com.br/
https://larinteligente.com.br/produto
http://www.larinteligente.com.br/

