
Responda as seguintes 17 
perguntas para determinar se 
você e sua família poderiam se 
beneficiar de um sistema de 
Automação residencial! 
As questões são semelhantes 
às que seriam colocados a você 
por um integrador de sistemas 
profissional e versam sobre o 
seu estilo de vida e a dinâmica 
familiar para determinar as 
suas necessidades de ter um  
sistema de casa inteligente 
instalado. 

Controlar uma casa, não importa quão grande 
ou pequena ela seja, pode ser um desafio 
para  famílias atarefadas e com agendas 
lotadas 
Para  manter a sua rotina pode se tornar difícil  
deixar sua casa funcionando de forma 
eficiente ... e ainda ter tempo para relaxar e 
descontrair. Tarefas necessárias e simples 
como a configuração da iluminação e da 
temperatura são facilmente esquecidas ou 
simplesmente ignoradas devido à falta de 
energia ou o tempo.  
Mesmo as atividades que são aparentemente 
tão simples, como fechar as cortinas para 
bloquear o sol da tarde  ou escolher uma 
música para desfrutar no sistema de som, 
podem tornar-se tediosas e cansativas 
quando você está  pressionado pelo tempo 

Aqui é onde um sistema de 
casa inteligente pode lhe 

socorrer! 

Projetado e programado por um integrador 
de sistemas profissional  uma casa 
inteligente pode controlar as luzes, 
termostatos, sombreamento , sistema de 
áudio e vídeo, segurança, ou seja, 
basicamente qualquer outra coisa a usa 
energia elétrica ou bateria... 
 

PARA ENCONTRAR UMA EMPRESA QUE ATENDA TODAS AS 
SUAS NECESSIDADES VISITE www.larinteligente.com.br 

17 perguntas para voce saber se sua 
casa está precisando de Automação 

Residencial! 

http://www.larinteligente.com.br/


Minha conta de energia elétrica é maior do que eu gostaria 

Tenho costume de sair de casa e esquecer luzes ou aparelhos 
ligados e cortinas ou janelas abertas 

As cortinas me parecem estar sempre na posição errada 

Gosto de receber amigos e parentes de improviso 

Meu sistema de entretenimento é difícil de operar (ligar / usar / 
desligar) 

Tenho aparelhos de ar condicionado ou de aquecimento em vários 
ambientes 

Tem alguns dias que eu gostaria de chegar em casa e encontrar um 
ambiente mais confortável e acolhedor 

Deixar a casa para um período longo de férias requer grande 
preparação prévia 

Gostaria de ter maior controle sobre onde as crianças estão e o que 
estão fazendo 

17 perguntas para voce saber se sua casa está precisando de Automação Residencial! 



Preparar a casa antes de viajar ou mesmo antes de dormir leva um 
tempo maior do que eu entendo razoável 

Me deparo com vários produtos eletrônicos pela casa que são 
complexos de operar 

Esqueço de trancar as portas antes de dormir 

Queria ter paz de espirito em relação à minha casa quando estou 
fora dela, principalmente em férias 

Me sinto confortável usando aplicativos de smartphones 

Ainda tenho um numero excessivo de controles remotos e preciso 
fazer malabarismos constantes 

Tenho muitos interruptores nas paredes e nem sempre estão onde 
eu preciso 

Queria que o interior de minha casa tivesse uma aparência melhor 

Se você marcou 4 ou mais das alternativas acima, sua casa é forte candidata a receber sistemas de Automação 
Residencial! 


