
O cliente desse apartamento procurava por uma forma prática de acionar o
sistema de iluminação da residência. Foram instalados controles individuais
para cada circuito de iluminação, possibilitando a composição de cenários
para eventos específicos, ligados fundamentalmente ao conforto.

Iluminação

Home Theater

Persianas e Ar Condicionado

Áudio MultiZona
Sistema simples, com 3 Zonas de Áudio (Living, Sala de Jantar e Terraço)
controlado remotamente de qualquer cômodo da casa.

Amplificadores Bose®

Speakers Gama Professional Bose®

Sistema simples, com 4 equipamentos principais (TV, DirecTV e Receiver).

TV Sony Bravia®

Receiver/DVD Player Bose Lifestyle 35®

O iPod Touch voltado para o sistema de automação ainda era novidade
quando este cliente pode verificar a grande comodidade que o equipamento
e os sistemas implantados trouxeram ao controle de sua casa. Hoje ele tem
controle de todos os sistemas pelo iPod Touch.
Aimplantação do sistema de rede sem fio na residência já estava operante.
Foi necessária a substituição dos sistemas de acionamento das persianas.

1 Kit Lighting Smart iHome
1 Kit Lighting Basic iHome
4 Interruptores Dimmer adicionais
2 Lamplincs adicionais

Os controles de persianas são fundamentais para a manutenção da
temperatura dos ambientes, com uma grande área envidraçada, foi
necessária a acomodação de 13 persianas automatizadas no sistema.

13 Persianas
4 Ar Condicionados

Sistema iHome

1 Kit Lighting Smart + Entertainment
1 Kit Lighting Basic
4 Dimmers adicionais

13 Controladores CC I/O adicionais
13 Somfy RTS to CC adicionais

Apartamento de 200 m2



Todos os controles foram disponibilizados no iPod Touch que permanece na
sala de Entretenimento e no iPhone do proprietário do apartamento.
Utilizando um IP fixo, é possível ainda o controle dos sistemas de iluminação
residencial desde o escritório onde esse cliente trabalha.

Iluminação

Home Theater

Persianas e Ar Condicionado

Áudio MultiZona
Sistema simples, com 3 Zonas de Áudio (Living, Sala de Jantar e Terraço)
controlado remotamente de qualquer cômodo da casa.

Amplificadores Bose®

Speakers Gama Professional Bose®

Dois sistemas de Home Theater (Suite e Sala), cada sistema tem seu próprio
iPod Touch para controle localizado do sistema e acesso aos controles de
iluminação de toda a casa.

Receiver Denon
Caixas de som Speakercraft
DVD Player
Telão
Projetor Panasonic
DirecTV

Conforto e modernidade levaram esse cliente ávido por tecnologia a inserir o
sistema de automação residencial a sua vida diária. O projeto envolveu todas
as possibilidades disponíveis, incluindo um media center para
armazenamento de músicas e fotos.

1 Kit Lighting Smart iHome
1 Kit Lighting Basic iHome
7 Interruptores Dimmer adicionais
2 Lamplincs adicionais

As persianas e dos ar condicionados foram inseridos posteriormente no
projeto, a mudança do sistema de acionamento das persianas foi alterado
para possibilitar a automação.

6 Persianas
3 Ar Condicionados

Sistema iHome

1 Kit Lighting Smart + Entertainment
1 Kit Lighting Basic
7 Dimmers adicionais
1 Bridge Cinema adicional
6 Controladores CC I/O adicionais

Receiver Bose Lifestyle 48
TV LCD Panasonic
DirecTV
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Apartamento de 210 m2



Para o conforto diário, ou para festas grandiosas o sistema de iluminação
automatizado possibilita que o melhor cenário seja escolhido, possibilitando
mudar de um para o outro com o toque de um botão. O sistema em si já se
torna assunto entre os convidados...

Iluminação

Ar Condicionado

Áudio MultiZona
Para a área social, o sistema multizona para 4 ambientes é ligado
diretamente ao media center Apple TV, possibilitando controle total sobre os
ambientes de áudio, e sobre o conteúdo reproduzido.

Apple TV
Russound 4 Zonea 2 Sources Amplifier

Abela residência foi dimensionada para grandes reuniões de família e festas
entre amigos, e para tal, apenas a área social da casa foi automatizada, a
criação de cenários foi limitada a dois tipos de festa e uma de uso diário. Um
grande atrativo para todos os convidados é sem dúvida os slideshows
provenientes do Media CenterApple TV.

1 Kit Lighting Smart iHome
5 Interruptores Dimmer adicionais

Os controles de persianas são fundamentais para a manutenção da
temperatura dos ambientes, com uma grande área envidraçada, foi
necessária a acomodação de 13 persianas automatizadas no sistema.

3 Ar Condicionados

Sistema iHome

1 Kit Lighting Smart + Entertainment
5 Dimmers adicionais
1 Media CenterApple TV
1 iPod Touch

Slideshow
Utilizando uma TV LCD como monitor do sistema do Apple TV, é possível
exibir fotos e vídeos para todos. 80 Gb para o entretenimento.

TV Samsung®

Área Social / Casa de 400 m2



Controle total de todos os circuitos de iluminação da casa através de telas
touchscreen e iPod’s, em toda a casa. O sistema de entretenimento foi
integrado e está localizado em uma sala de controle, necessária para esse
projeto.

Iluminação

Ar Condicionado

Áudio e Vídeo MultiZona
18 Zonas de Áudio para esse grandioso projeto.

Receiver e Amplificadores Arcam
Caixas de som Speakercraft
Servidor de media de 12 Terabytes

Automatização total, do entretenimento ao controle de iluminação e ar
condicionado, toda a residência incorporou novas tecnologias para o
conforto de seus moradores. O servidor de media foi ampliado para que a
videoteca do proprietário fosse inteiramente digitalizada.

1 Kit Lighting Smart iHome
4 Kits Lighting Basic
65 Interruptores Dimmer adicionais

O ar condicionado central pôde ser controlado pois foi realizada consulta
prévia ao sistema.

Ar Condicionado Central

Home Theaters
Dois Home Theaters High Definition e High Performance, e os dados de
audio e video podem ser recebidos e reproduzidos da central de media .

Receiver e Amplificadores Arcam
Caixas de som Speakercraft
Telão Planar

Casa de 1100 m2

Sistema iHome

1 Kit Lighting Smart + Entertainment
4 Kits Lighting Basic
6 Kits Entertainment adicionais
65 Dimmers adicionais
4 Media CenterApple TV
4 Controles touchscreen IES
4 iPod Touch


