
Alarm.com, um   sistema de segurança residencial inteligente e muito 

mais, em um aplicativo simples 

 

À medida que nossas vidas se tornam mais conectadas, nossos smartphones 

ficam sobrecarregados de aplicativos, aqueles que acompanham nosso dia a dia, 

que nos orientam, mandam lembretes, músicas, fotos e muito mais. Muitos deles 

acabam se tornando essenciais, especialmente  aqueles  que  gerenciam  nossa  

segurança  residencial/ comercial ,  desde  trancar  portas  a  desligar  as  luzes  e  

até  mesmo  deixar-nos  ver  quem  pode  estar  em  nossa  propriedade. O 

problema é que ter um aplicativo para cada dispositivo é inviável, e é exatamente 

isso que o Alarm.com oferece. Uma plataforma que simplifica dezenas de tarefas, 

de dezenas de marcas, em um único aplicativo, e ainda gerencia todas essas 

funções. 

 

 

O que é o Alarm.com? 

A Alarm.com se  enquadra  na  categoria  de  empresas  de  segurança residencial  

inteligente,  instaladas  e  monitoradas  profissionalmente, é fabricante de dispositivos 

de segurança, com uma plataforma robusta que treina provedores de serviços de 

segurança terceirizados para vender, instalar e atender diretamente aos consumidores 

e empresas.  A Redesec é o parceiro autorizado da Alarm.com no Brasil. 
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Os usuários podem ver clipes de 
vídeo ao vivo, ou vídeos salvos de 
suas câmeras de segurança 
Alarm.com usando o aplicativo. 

O sistema alarm.com é 
compatível com luzes 
inteligentes e módulos de 
controle que você pode 
facilmente integrá-los no 
aplicativo. É possível 
configurá-los por ambiente 
e ajustar o brilho 

 

Um bom recurso do sistema 
Alarm.com é conectar 
fechaduras inteligentes para 
funcionar com o sistema de 
segurança de sua casa. É 
bom saber que suas portas 
serão bloqueadas quando 
você armar seu sistema. 

Controles de Iluminação  Monitoramento de vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ecossistema da Alarm.com é bastante extenso. Aqui estão os seguintes tipos de 

dispositivos que você pode escolher para instalar e configurar em sua casa: 

 

Abrir/ Fechar portas 



 

Termostatos Inteligentes;  

Campainhas de video;  

Sensores- Imagem, temperatura, movimento;  

Fechaduras;  

Detectores de Fumaça ou gás; 

Câmeras de segurança;  

Módulos de iluminação;  

Módulos de persianas 

 

Além de oferecer suporte a todos esses dispositivos, a Alarm.com também se ramificou 

na área de bem-estar, por exemplo, uma câmera de segurança que um cuidador usa 

para observar pais ou avós idosos. Você também pode adicionar sensores de cama e 

cadeira à plataforma da Alarm.com, bem como um pingente de detecção de queda e 

botões de pânico, aqueles que são fixos ou vestíveis. Os cuidadores podem configurar 

alertas por meio do aplicativo Alarm.com quando padrões de atividade incomuns são 

observados ou proteger a casa de parentes idosos trancando as portas ou definindo a 

temperatura remotamente. 

A Alarm.com também oferece suporte a empresas de pequeno e médio porte, desde 

vigilância por vídeo até monitoramento de controle de acesso, até mesmo ajudando 

uma empresa a economizar dinheiro em custos de energia, como ar condicionado ou 

aquecimento, ou observar tendências de atividade em um escritório físico por meio de 

relatórios online . Tudo isso pode ser gerenciado por um único custo. 



 
 

 

Recursos 

Um recurso de destaque é o uso de inteligência artificial (IA) da Alarm.com para 

proteger um espaço. A IA da Alarm.com leva 30 dias para aprender os padrões de 

atividade de uma casa. Depois disso, ele pode dizer se algo incomum está 

acontecendo na casa - como uma porta dos fundos aberta tarde da noite. Não vimos 

esse tipo de tecnologia em muitos sistemas inteligentes de segurança doméstica e 

achamos que é uma vantagem, principalmente para famílias com crianças, ajudando 

a rastrear suas rotinas. 

Outro recurso exclusivo que chamou nossa atenção é o serviço Crash & Smash 

Protection da Alarm.com, uma conexão de celular dedicada (4G) para a estação de 

monitoramento residencial que pode detectar quando seu painel de segurança foi 

adulterado e fica offline antes de um sinal de emergência ser enviado ou o sistema 

desarmado. O nome "crash and smash" refere-se quando um intruso entra 

rapidamente na casa e tenta destruir o painel de controle antes que ele possa enviar 

um sinal de emergência. A tecnologia patenteada de crash and smash da Alarm.com 

foi projetada para monitorar constantemente o sinal do seu sistema. Quando o sinal 

fica offline antes de ser desarmado ou antes de um sinal de emergência ser enviado, a 

Alarm.com relata um evento suspeito de Crash and Smash para a estação de 

monitoramento central da sua casa. Este é definitivamente um recurso que não vimos 

em um painel de controle. 



Além desse recurso, a conexão de celular da Alarm.com pode manter seu sistema 

funcionando mesmo durante uma queda de energia, Wi-Fi ou cabo. Vimos recursos 

semelhantes em outros sistemas de segurança doméstica inteligente, mas não 

muitos. Os painéis da Alarm.com também possuem bateria de reserva de 24 horas. 

A empresa também fornece análises de vídeo de suas câmeras de segurança, o que 

ajuda as pessoas a criar alertas úteis quando algo incomum é detectado dentro ou 

fora de casa. O sistema Alarm.com também pode detectar a diferença entre uma 

pessoa, animal de estimação ou carro, o que ajuda a reduzir o número de alertas 

falsos. Finalmente, os clientes podem configurar cercas virtuais e zonas de atividade 

protegidas no aplicativo, enquanto também informam ao sistema o que deve acionar 

um alerta de vídeo - e o que pode ser ignorado. Esses recursos são essenciais para 

quem usa câmeras de vídeo em casa ou no escritório. 

 
 

 

Resumo 

Uma plataforma doméstica robusta e inteligente, de fácil interface e configuração e 

instalação. À medida que as pessoas adotam mais dispositivos domésticos 

inteligentes, elas se recusam a ter dezenas de aplicativos que precisam gerenciar em 

seus smartphones. As pessoas querem simplicidade. Embora muitos sistemas de 

segurança residencial inteligente integrem vários dispositivos inteligentes em sua 

plataforma, às vezes os clientes acabam com controles limitados. Não é isso que vimos 

com Alarm.com que, em vez disso, tem uma ampla gama de recursos disponíveis de 

terceiros - e tudo isso simplesmente acessível em um só lugar. 

Se você está procurando um sistema de segurança residencial inteligente “faça você 



mesmo”, de fácil e rápida instalação dos dispositivos e o automonitoramento de sua 

residencia, a Alarm.com é a solução para você. No Brasil a Alarm.com conta com a 

Redesec, sendo um parceiro autorizado a oferecer  esta excelente opção de segurança 

e que podem facilmente se adequar à sua casa ou empresa. 

Fonte: https://www.gearbrain.com/ 
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