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• Escolha de marcas em que você confia.
• Um projeto personalizado de casa

inteligente.
• Sistema operacional centralizado para casa

inteligente.
• Fácil controle de dispositivos domésticos a

partir de um aplicativo.
• Instalação profissional.
• Suporte através de tecnologia com nível de

consierge.

Ficou interessado?
Este Guia do Comprador Control4 vai explicar tudo
que você precisa saber para dar início à criação da
sua casa inteligente ideal.
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A DIFERENÇA CONTROL4
A vida anda agitada, mas quando a tecnologia de sua casa 
está conectada utilizando uma plataforma de automação 
fácil de usar, isso ajuda a eliminar algumas das pequenas 
tensões diárias. Um verdadeiro sistema doméstico 
inteligente ajuda a tornar a vida mais prática e a sua casa 
mais segura, confortável e simples de ser desfrutada. Ao 
contrário de outros sistemas domésticos inteligentes, os 
proprietários de sistemas Control4 contam com 
experiências personalizadas de casa inteligente perfeitas 
para qualquer residência - não importa o tamanho ou 
orçamento, construção nova ou com décadas de idade. 
Com Control4, você obtém:

ÍNDICE
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Por Que Começar 
com o OS Control4?

Um sistema operacional (OS) 
doméstico inteligente é uma 
plataforma de software que conecta 
os diversos tipos de tecnologia em sua 
casa para tornar os dispositivos 
facilmente acessíveis e personalizáveis. 
O sistema operacional Smart Home da 
Control4 permite que você e sua 
família controlem quase todos os 
dispositivos e sistemas da casa de uma 
maneira fácil e divertida.

Controla sua casa por meio de 
um acesso seguro através de 
uma tela sensível ao toque, 
controle remoto, teclado, voz 
ou aplicativos para executar 
perfeitamente todas as cenas 
de automação residencial 
criadas por você.

    

Conecta você para 
controlar toda a sua 
casa a partir de qualquer 
lugar e o alerta com 
notificações 
personalizadas..

Acesso 
RemotoRede

Dispositivos 
Conectados

Vídeo 
Inteligente

Áudio 
InteligenteIluminação Inteligente

Segurança da Casa

Controle por Voz

Um OS Smart Home da  
Control4...

Consolida as tecnologias de 
sua casa em uma interface, 
sincronizando suas marcas 
e dispositivos  tecnológicos 
preferidos para que 
funcionem em harmonia.
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Torne Sua Casa 
Inteligente

Quando você tem um OS Smart Home da 
Control4 instalado em sua casa,
as possibilidades de integração de 
tecnologias se tornam quase infinitas. 
Depois de navegar pelos destaques 
sobre o que você poderá fazer e 
conectar com um sistema Control4, 
converse com uma Revenda Credenciada 
Control4 para  obter ainda mais 
inspiração para sua casa.

Iluminação Inteligente Dispositivos 
Conectados

Segurança da Casa Acesso RemotoÁudio Inteligente

Controle por VozVídeo Inteligente

Rede

R
e
d
e
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A iluminação inteligente vai muito além da 
beleza de interruptores e lâmpadas 
dimerizáveis. Fornece eficiência de energia, mais 
segurança e proteção, iluminação de cenas 
personalizadas e a capacidade de controlar de 
uma só vez vários produtos inteligentes em sua 
casa com apenas o toque de uma tecla.

Gravação Personalizada 
Identfica claramente cada 
tecla, para que você saiba o 
que está usando antes de 
tocá-la.

Teclas Retroiluminadas
A gravação das teclas é 
iluminada para sua fácil 
visualização. A 
retroiluminação RGB 
permite que cada tecla 
seja iluminada em 
virtualmente qualquer cor.

LEDs de Status

Informam visualmente o 
status das cenas ou 
dispositivos. Os LEDs RGB 
podem ser ajustados para 
virtualmente qualquer cor.

Controle da Casa
De forma rápida, 
tranque as 
portas, desligue 
as luzes e as TVs, 
ajuste a 
temperatura, 
feche as cortinas 
e realize outras 
ações com o 
toque de uma 
tecla .

• Como Funciona a Iluminação Inteligente?
A iluminação inteligente consolida seus interruptores em um teclado, conectando suas
luzes e outros dispositivos inteligentes através do sistema operacional de casa
inteligente.
Por meio de interruptores inteligentes e teclados, seus controles de iluminação também
podem ser programados para controlar simultaneamente outros dispositivos através do
sistema operacional de sua casa inteligente.
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Acesso
RemotoRede

Áudio
Inteligente

Iluminação 
Inteligente

Segurança da Casa

Controle por Voz

Produtos Padrão Utilizados Para Iluminação Inteligente

Você vai precisar de apenas de alguns produtos da Control4 para 
ter uma iluminação inteligente em sua casa. Você poderá até 
começar com um ambiente e adicionar mais iluminação inteligente 
ao seu sistema existente. A escolha é sua.

Produtos Recomendados para Você Começar

Dimmers dos TecladosControle da Casa Teclados
Configuráveis

Remoto
   Universal

Interruptor de
 Tomadas

o  

A Iluminação Inteligente certa para 
você 

Para que um profissional de uma 
Revenda Credenciada Control4 possa 
determinar quais produtos 
adequados são adequados para você, 
ele  precisará saber o seguinte:

• O que você pretende
conseguir com sua 
Iluminação Inteligente? 

• Que problemas de estilo de vida você
pretende solucionar com a iluminação
inteligente?

• Você  ouve música ou assiste TV
com frequência em sua casa?

• Quais os aposentos que você
usa com mais frequência em sua
casa?

• O que você deseja controlar
com a Iluminação Inteligente?

• Qual é a experiência de Iluminação
Inteligente dos seus sonhos?

Quer a Opinião de um Especialista?

Os profissionais de uma Revenda 
Credenciada Control4  podem ajudá-lo a 
determinar os produtos de Iluminação 
Inteligente de que você necassita para 
obter a experiência de casa inteligente 
dos seus sonhos.

Para saber mais, fale com um profissional 
de uma Revenda Credenciada Control4.

.

White

Aluminum

Black

Stainless Steel
(Metal)

Venetian Bronze
(Metal)

Biscuit

Vídeo
Inteligente

Dispositivos
Conectados
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Fique conectado à sua casa em qualquer lugar 
do mundo com notificações em tempo real, 
alertas de campainha, acesso e controle da 
casa via smartphone, segurança residencial 
inteligente e muito mais.

Control4 funciona com as marcas de 
segurança de sua maior confiança, protegendo 
você sem concessões.

SEGURANÇA 
DA CASA

Com a Segurança Inteligente Você Pode:

• Ativar / desativar seu sistema de
segurança por meio do aplicativo para
smartphone.

• Receber alertas quando uma porta ou
janela for aberta.

• Programar as luzes para se acenderem
automaticamente ao entardecer.

• Abrir e fechar suas cortinas em horários
programados.

• Controlar as configurações de
privacidade de sua casa com ferramentas
fáceis de usar e com opções claras.

• Configurar um alerta e notificá-lo se for
detectado um movimento perto de uma
piscina ou fire pit.

• Configurar uma conversa bidirecional
segura usando painéis sensíveis ao toque
que chamam seu aplicativo para celular.

• Ativar automaticamente o sistema de
segurança de sua casa durante os dias de
semana enquanto você estiver no
trabalho.

• Trancar ou destrancar a porta da frente e
ver suas câmeras de segurança a partir de
um aplicativo.

•

Privado e Seguro

O que acontece em sua casa deve permanecer em 
sua casa. É por isso que estamos comprometidos 
com padrões rígidos e proativos de privacidade de 
dados. Respeitamos seu direito à privacidade e 
acreditamos que seus dados devem ser tratados 
com integridade e confiança. A Control4 não vende 
ou aluga suas informações pessoais para empresas 
terceirizadas. Também permitimos que você defina e 
ajuste as configurações de privacidade do Control4 
para melhor atender às suas preferências.



 Casa Inteligente -- Guia do Comprador12 13

Câmeras ExternasControle da Casa Sensores de Movimentos Porteiro Eletrônico 
Externo

Tela por Toque

Acesso
Remoto

Segurança da Casa

Controle por Voz

IIuminação
Inteligente

O Sistema de Segurança certo para 
você

Para que um profissional de uma 
Revenda Credenciada Control4 
determine quais produtos de 
segurança são adequados para sua 
casa, ele precisará saber o seguinte:

• O que você pretende
      conseguir com sua
      segurança inteligente?

• Para quais áreas de sua casa você
quer proporcionar segurança ou
visibilidade?

• Você tem filhos ou animais de estimação
em sua casa que deseja monitorar?

• Você prefere alertas pessoais ou um
alarme monitorado?

• Que tipos de segurança remota você
se imagina utilizando?

• Existem certas áreas ou objetos
que você quer proteger?

Quer a Opinião de um Especialista?
Os profissionais das Revendas 
Credenciadas Control4  podem ajudá-lo a 
determinar os produtos de segurança de 
que você precisa em sua casa para obter a 
experiência de casa inteligente de que 
você necessita.

Para saber mais, fale com um profissional 
de uma Revenda Credenciada Control4.

Câmeras Externas

Porteiro Eletrônico Externo

Sensores de Movimentos

Controlador da Casa

Notificações Móveis

Tela por Toque

Produtos Padrão Utilizados para a Segurança da Casa

Dê início à sua segurança inteligente usando produtos que o ajudarão a 
construir a experiência de casa segura que você deseja. Você poderá 
facilmente adicionar mais dispositivos e recursos de segurança ao 
longo do tempo ao seu sistema Control4 existente.

Produtos Recomendados para Você Começar

Áúdio 
Inteligente

Vídeo 
Inteligente

Rede

Dispositivos 
Conectados
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ÁUDIO INTELIGENTE Tenha um som para não apenas ouvir,
mas também vivenciar. Ao conectar seu 
sistema de som à plataforma de 
automação residencial, você poderá 
criar uma experiência emocionante.

Home Theater

As caixas acústicas para home theater podem 
ser dos tipos de embutir na parede (in-wall) ou 
no teto (in-ceilling)), de instalação sobre o piso 
ou uma estante, sobre um pedestal ou fixadas 
na parede, dependendo de suas preferências ou 
necessidades.

Soundbars

As soundbars Triad são caixas acústicas de 
categoria premium fabricadas nos Estados 
Unidos. Elas podem ser pintadas de acordo com 
a cor da parede e são disponíveis em tamanhos 
personalizados para combinarem com a largura 
da TV.

Áudio Multi-Room
Assegure que todas as caixas acústicas da casa 
sejam personalizadas para o ambiente em que 
estão instaladas e que sejam fáceis de controlar, 
desde a partir do interior da casa até o quintal 
ou a área da piscina.

Caixas Acústicas Externas
Para obter uma melhor experiência de som ao 
ar livre, assegure-se de selecionar caixas 
acústicas especiais para uso externo.
Entre as opções de alto-falantes externos 
existem modelos para fixação em paredes, bem 
como modelos que desaparecem nos arbustos e 
plantas ao redor do perímetro do espaço 
externo.
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Produtos Padrão Usados para Áudio Inteligente

Com quase 40 anos de experiência em caixas acústicas de qualidade 
premium, a Control4 oferece modelos premiados que se adaptam 
ao tamanho da sua casa, estilo de vida e orçamento.
Comece com uma escala menor, aumentando-a ao longo do tempo 
com caixas acústicas feitas especialmente para você.

SoundbarControlador da Casa Duas Caixas de
Surround

Amplificador
Triad One

Tela por Toque

Acesso
Remoto

Vídeo
Inteligente

Áudio 
Inteligente

Controle por Voz

Iluminação
Inteligente

Segurança da Casa

Personalize Seu Som
Use o serviço de compatibilização de 
tintas Triad para combinar as caixas 
acústicas com o design do ambiente. Use 
subwoofers ocultos para fornecer mais 
graves e níveis de pressão sonora mais 
elevados em salas de entretenimento sem 
prejudicar o design. Aqui estão algumas 
perguntas para fazer ao seu especialista 
em som Triad: 

• Que tipo de experiência você deseja
conseguir com o seu áudio?

• Em que áreas da sua casa você deseja
ter um áudio de alta qualidade?

• Quais tipos de áudio você deseja
em sua casa? Música? Podcasts?
Rádio?

• Você prefere que suas caixas
acústicas fiquem expostas ou
ocultas?

• Você deseja seu áudio para
entretenimento ou
principalmente para
experiências cinematográficas?

• Como você deseja ter acesso
ao seu áudio?

Quer a Opinião de um 
Especialista?
Os profissionais das  Revendas 
Credenciadas Control4 podem 
ajudá-lo a planejar o tipo e o 
número de caixas acústicas 
necessárias em sua casa para 
obter a experiência que você 
deseja.

o 
Para saber mais, fale com um 
profissional de uma Revenda 
Credenciada Control4.

 Caixas Acústicas de Surround

Caixas Acústicas In-Ceiling

Caixas Acústicas Externas

Caixas Acúticas In-Wall

Os alto-falantes da série Triad Designer oferecem o som 
premium da Triad por meio de uma pequena grade 
embutida de 4 polegadas. Vários estilos e cores de 
grade estão disponíveis.

Produtos Recomendados para Você Começar

Rede

Dispositivos
Conectados
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O vídeo inteligente em vários ambiente 
conecta todas as TVs da sua casa, escondendo 
a tecnologia e ainda oferecendo acesso rápido 
a todos os seus conteúdos. Você também 
poderá transmitir facilmente um programa de 
uma emissora ou um filme para várias salas ao 
mesmo tempo. Perfeito para seu 
entretenimento.

VÍDEO INTELIGENTE

Com Vídeo Inteligente Você Pode:
• Abrir ou fechar as cortinas

automaticamente quando a TV for
ligada ou desligada.

• Gravar e ver seus programas favoritos
em qualquer TV inteligente.

• Usar uma tecla para ajustar
rapidamente sua iluminação e sua TV
para ver um filme.

• Fazer  com que um filme o acompanhe
facilmente quando você vai de um
ambiente para outro.

• Transmitir música e vídeo para salas diferentes
ao mesmo tempo.

• Sintonizar rapidamente suas emissoras favoritas
de TV e de música, serviços de streaming, listas
de reprodução, cenas de iluminação,
termostatos, fechaduras de portas e muito mais
em uma única interface.

• Configurar a TV para ligar em uma determinada
emissora em uma determinada hora do dia.
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TV SmartControlador da Casa Duas Caixas de
Surround

Triad One Remoto
Universal

Produtos Padrão Usados para Vídeo Inteligente

A Control4 produz alguns dos melhores produtos disponíveis para criar 
momentos cinematográficos inesquecíveis em sua casa. Oferecemos uma 
experiência de som e imagem de alta qualidade e simples  de usar em toda a 
sua residência, conectando tudo através do seu sistema operacional Casa 
Inteligente Control4.

Acesso
Remoto

Vídeo 
Inteligente

Controle por Voz

Iluminação
Inteligente

Segurança da 
Casa

?

Personalize Sua Experiência de Vídeo

Para que um profissional de uma 
Revenda Credenciada Control4 
determine que produtos de  vídeo 
inteligente são adequados para a sua 
casa, ele precisará saber o seguinte:

• Que tipo de experiência
cinematográfica você pretende
conseguir?

• Em quais áreas de sua casa você
deseja ter acesso ao vídeo
inteligente?

• Com que frequência você
convida pessoas para ver ou
assiste a eventos transmitidos
pela TV?

• Há certos filmes/shows que
você adora ou períodos do dia
em que você gosta de ver TV?

• Como é a experiência de áudio e de
vídeo dos seus sonhos?

Quer a Opinião de um Especialista?
Podemos ajudá-lo a planejar os produtos e 
o layout de vídeo em várias salas que serão
necessários em sua casa para obter a
experiência que você deseja.

Para saber mais, fale com um profissional 
de uma Revenda Credenciada Control4..

TV Smart

Triad One Controle Remoto

Produtos Recomendados Para  Você Começar

Áudio
Inteligente

Rede

Dispositivos
Conectados
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Fique conectado ao que é mais do seu interesse, 
não importa onde você esteja. O acesso remoto 
ao seu sistema de casa inteligente mantém você 
informado e no controle do que está 
acontecendo em sua casa - esteja você na cozinha 
ou do outro lado do mundo.

ACESSO
REMOTO

Permaneça Conectado com Sua Casa com:
• Acesso e controle da casa através de

aplicativos para dispositivos móveis,
de  luzes, fechaduras, câmeras,
termostato, TVs, áudio e muito mais.

• Alertas do sistema personalizados e
notificações via push.

• Vídeo de câmera ao vivo e conversas
com áudio bidirecional.

Receba uma Notificação Push Quando:

• Seu filho chega em casa da escola.
• Alguém toca sua campainha.
• Uma porta ou janela é aberta durante

certas horas.
• Um movimento é detectado em um

ambiente.
• A temperatura da casa sai da faixa

normal.
• Alguém deseja entrar em contato com

você por meio de um chat de vídeo via
tela por toque.

Quer você esteja em casa ou fora, com o 
acesso remoto  Intercom Anywhere da 
Control4 você poderá monitorar, controlar e 
se comunicar com qualquer cômodo da sua 
casa inteligente.



 Casa Inteligente -- Guia do Comprador24 25

Produtos Padrão para o Acesso Remoto

Desfrute da tranquilidade de poder rapidamente selecionar câmeras, 
trancar / destrancar portas, receber notificações e alertas de casa ou verificar 
qualquer aposento da sua residência a partir do seu aplicativo.

Termostato
Inteligente

Controlador da Casa Porteiro Eletrônico
Externo

Câmeras Internas/
Externas

Iluminação Inteligente

Acesso 
Remoto

Controle por Voz

Iluminação
Inteligente

Segurança da Casa

Personalize o Acesso Remoto

Para que um profissional de uma 
Revenda Credenciada Control4  
determine quais produtos de acesso 
remoto são adequados para sua 
casa, ele precisará saber o seguinte:

• O que você espera conseguir
com o acesso remoto? o

• Há certas pessoas ou ambientes da
casa com os quais você quer ser 
capaz de se conectar rapidamente?

• Que partes de sua casa você deseja
controlar com o acesso remoto?

• Com o que você fica mais preocupado quando
está longe de casa?

Quer a Opinião de um Especialista?

Os profissionais das Revendas 
Credenciadas Control4 podem ajudar 
você a determinar como melhor atender 
às suas necessidades de acesso remoto. 

Para saber mais, fale com um 
profissional de uma Revenda  
Credenciada Control4.

Produtos Recomendados Para Você Começar

Áudio
Inteligente

Vídeo
Inteligente

Rede

DispositivoDispositivos
Conectados
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Através do seu assistente de controle por voz 
favorito você pode controlar um dispositivo 
específico, alguns dispositivos simultaneamente 
ou todo sua Casa Inteligente Control4 apenas 
com sua voz. Sem qualquer esforço, ative 
música, ligue ou desligue uma única luz ou 
vários acessórios de uma vez, tranque portas ou 
ajuste a temperatura, tudo sem erguer um dedo.

CONTROLE 
POR VOZ

Facilidade para Todos

O controle por voz é uma 
maneira fácil e prática para 
qualquer pessoa da casa 
interagir com sua casa 
inteligente. Os comandos são 
simples e naturais. Exemplo: 
“Alexa, ligue a TV da sala” ou 
“Ok Google. Diminua as luzes 
do home theater para 40%”.

Com o Controle por Voz Você Poderá:
• Ativar pela manhã uma

cena doméstica que ergue
as cortinas, acende as
luzes do banheiro e
começa a tocar sua
emissora  de notícias
favorita

• Trancar ou destrancar a
porta da frente com sua
voz.

• Ativar seu sistema de
segurança enquanto   está
deitado na cama.

• Acender ou apagar as
luzes com um comando
de voz quando suas mãos
estiverem ocupadas.

• Pedir à sua casa para
exibir as  imagens da
câmera na tela sensível ao
toque.

• Ajustar rapidamente a
temperatura da casa.
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Produtos Padrão Usados para o Controle por Voz

Com um simples comando de voz você comanda que sua casa inteligente ligue ou 
desligue as luzes, tranque ou destranque portas, ajuste o termostato e o sistema 
de segurança e muito mais, dependendo do que você conectou ao seu sistema 
operacional Casa Inteligente Control4.

Assistente por VozControle da Casa Termostato/Iluminação
Inteligente

Porteiro Eletrônico
Externo

Tela por Toque

Controle por Voz

Iluminação
Inteligente

Sugurança da Casa

Acesso
Remoto

Boa Noite

Hora dos Filmes

O Sistema de Segurança Certo Para Você
Para que um profissional de uma Revenda 
Credenciada Control4 determine quais produtos de 
controle por voz são adequados para a sua casa, 
ele precisará saber o seguinte: 

• O que você pretende conseguir com o
controle por voz?

• Você tem crianças em sua casa ou
alguém que  irão precisar do controle por
voz?

• Onde em sua casa o controle hands-free será
benéfico para você?

Quer a Opinião de um Especialista? 
Os profissionais das Revendas 
Credenciadas Control4 podem ajudá-
lo a determinar os produtos 
necessários em sua casa para obter a 
experiência de voz de que você 
precisa.

Para saber mais, fale com um 
profissional de uma Revenda 
Credenciada Control4.

Bom Dia

Produtos Recomendados Para Você Começar

Áudio
Inteligente

Vídeo
Inteligente

Rede

Dispositivos
Conectados
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A rede - sua conexão com a Internet - é um dos 
sistemas mais importantes em qualquer casa. 
Cada dispositivo conectado aumenta a carga 
de uma rede doméstica. Por isso é importante 
ter uma rede adequadamente projetada para o 
tamanho de sua casa e do seu uso de rede.

REDE

Personalize sua Rede
Temos aqui alguns dos produtos de rede 
comuns encontrados em uma casa de 
médias para grandes dimensões:

• Um roteador.
• Switch gerenciado (alimentação

POE).
• Múltiplos pontos de acesso ou

repetidores.
• Uma unidade de distribuição de

energia para o controle
inteligente.

• Uma plataforma de
gerenciamento remoto.

A Rede Certa Para Você

Você deseja uma rede harmoniosa, 
segura e consistentemente confiável. 
Em vez de escolher um produto de 
rede pronto para uso, oferecendo um 
roteador, switch e conexão sem fio, 
geralmente não confiáveis, um 
profissional de uma Revenda 
Credenciada Control4 personalizará 
seus produtos de rede para se 
adequarem à sua casa e estilo de 
vida.



 Casa Inteligente -- Guia do Comprador32 33

Remoto
Universal

Controle da Casa Roteador Pontos de Acesso Tela por Toque

Acesso
Remoto

Segurança da Casa

Controle por Voz

Iluminação
Inteligente

Tenha a Rede de que Você Precisa

Para que um Profissional de uma Revenda 
Credenciada Control4 determine quais produtos 
de rede são adequados para a sua casa 
inteligente ele precisará saber o seguinte:

• Que tipos de serviços de Internet
você utiliza?

• Que tipos de streaming são utilizados em
sua casa?

• Quantos metros quadrados
mede a sua casa?

• Que materiais foram usados na
construção da sua casa?

• Que tecnologias ou dispositivos você
tem ou utiliza em sua casa?

• As pessoas que utilizam dispositivos móveis
em sua casa são usuários iOS ou Android?

Quer a opinião de um especialista?
Os profissionais das Revendas 
Credenciadas Control4 podem ajudá-lo a 
determinar os produtos de rede 
necessários em sua casa para obter a rede 
rápida e confiável de que você necessita.

Para saber mais, fale com um profissional 
de uma Revenda Credenciada Control4..

Produtos Padrão Para Uso em Redes

Para a maioria das famílias, a rede doméstica e o Wi-Fi são as tecnologias mais 
importante em suas casas. Assegure-se de que sua rede seja robusta o suficiente 
para comportar o seu uso através de uma rede personalizada e que pode cresce de 
acordo com suas necessidades.

Produtos Recomendados Para Você  Começar

Áudio
Inteligente

Vídeo 
Inteligente

Dispositivos
Conectados

Rede
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Diferentemente de alguns sistemas de 
casa inteligente, o OS Control4 é uma 
plataforma aberta e funciona com mais 
de 13.000 produtos de terceiros - o 
que significa que através dele você 
pode conectar e controlar 
praticamente qualquer dispositivo.

DISPOSITIVOS
CONECTADOS

 Ele irá se Conectar? Sim!

Além de trabalhar com 
essas marcas conhecidas, 
um sistema Control4 pode 
controlar muitos produtos 
de terceiros, como:

• TVs e caixas acúticas
• Fechaduras inteligentes
• Câmeras de porteiros

eletrônicos
• Termostatos e ar

condicionados
• Dispositivos de comando

por voz
• Sprinklers/sistemas de

irrigação
• Sistemas de aquecimento

de piso
• Portas de garagem
• Persianas e cortinas
• Dispositivos IoT
• Lavadoras/secadoras

inteligentes
• Eletrodomésticos de

cozinha inteligentes
• Hidráulica e torneiras
• Controles de piscinas
• Acesso e monitoramento de

portões
• Controle de portas para

cães
• Fechaduras de armários de

remédios

eduardo.almeida
Carimbo
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Personalização da sua Casa 
Inteligente
Após a instalação e programação 
profissional estarem concluídas, 
você poderá ajustar facilmente 
suas programações de 
automação, opções de música, 
recursos de segurança e muito 
mais através de sua conta online 
de cliente Control4.

A ferramenta de personalização 
para o proprietário, de fácil 
utilização, permite que você 
ajuste tudo, como uma tecla de 
um teclado, notificações push, 
sistema de segurança, automação 
da iluminação e a maioria dos 
outros dispositivos programados 
em sua casa, sem a necessidade 
de agendar um profissional.

O Seu Profissional de Casa 
Inteligente

Nós acreditamos em 
proporcionar aos nossos 
clientes experiências de casa 
inteligente da mais alta 
qualidade. Fornecemos um 
sistema doméstico inteligente 
e personalizado através do 
nosso grupo de elite de 
especialistas em tecnologia, 
treinados e certificados pela 
Control4. Esses profissionais se 
reunirão com você para 
discutir suas necessidades de 
automação residencial, ajudar 
a planejar seu projeto 
doméstico, instalar 
profissionalmente seu sistema 
e a estarem presentes para 
fornecer suporte contínuo para 
você e sua casa.

Consulta Particular

Consulte este guia em sua 
consulta para compartilhar 
com seu Profissional de 
Casa Inteligente Control4 
credenciado seus desejos e 
necessidades de 
automação residencial. 
Veja o que você obtém 
nessa consulta:

• Proposta personalizada para
sua casa.

• Estimativa de preço do
projeto.

• Revisão passo a passo do
projeto.

Marque uma Consulta a 
Respeito de  Casas Inteligentes
Se você ainda não estiver 
trabalhando com um dos talentosos 
profissionais das Revendas 
Credenciadas Control4, 
visite http\\disac.com.br/control4 
para encontrar um profissional perto 
de você.

o plano de casa

Contratação do Sistema 
Depois de se encontrar com 
o seu Profissional de Casa
Inteligente e estar satisfeito
com seu plano de casa
inteligente personalizado,
basta trabalhar com esse
Profissional para finalizar os
detalhes e programar a
instalação.

Suporte Personalizado

Localize em nosso site um 
profissional de Casa Inteligente 
em sua região. Assim, você 
saberá que eles sempre 
estarão por perto para 
fornecer suporte 
personalizado para você e sua 
casa, independentemente de 
você chamá-los meses ou anos 
após a instalação.

A Diferença Control4

Ao contrário de outras 
empresas ligadas a casas 
inteligentes, a Control4 não o 
engana em contratos ou vende 
seus dados pessoais de 
dispositivos domésticos. Nossa 
paixão e promessa é que você 
adorará nossos produtos e que 
suas informações pessoais 
ficarão seguras com você.

PROFISSIONAL DE CASA 
INTELIGENTE

COMO FAZER SEU PEDIDO
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"Estamos usando nosso 
home theater com maior 
frequência do que eu 
esperava, por ele ser tão fácil 
de controlar e por realmente 
realçar a mágica de tudo a 
que assistimos.”

— Dave P.

 Proprietário Control4

“Finalmente, uma interface em que
você pode confiar e usar facilmente! 
Muito além de minhas expectativas 
mais ousadas. Simples, amigável e 
confiável"

— Vincent F.

 Proprietário Control4

"Em nossa casa sempre tem música, o 
que nós amamos. O sistema é tão fácil de 
usar que até meu filho de cinco anos 
consegue selecionar em quais ambientes 
ele gostaria de ouvir música. ”

— Chris B.

  Proprietário Control4

“É o sistema certo para integrar 
quase tudo em minha casa e 
para automatizar tarefas 
repetitivas. Juntamente com 
o incrível controle de mídia,
não tem mais o que pensar.”

— Chris A.

Proprietário Control4

O QUE OS PROPRIETÁRIOS 
DE CASAS INTELIGENTES 
CONTROL4 ESTÃO DIZENDO
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O que você deseja controlar?

• Home theater/
entretenimento.

• Áudio total da casa.
• Iluminação.
• Conforto (aquecimento e

refrigeração).
• Segurança e monitoração

Comunicações.
• Outros:

Que tipo de projeto você deseja 
automatizar?

• Reforma de toda a casa.
• Construção de uma nova casa.
• Experiência em um único

ambiente  (home  theater,
cozinha) .

• Sistema de segurança.
• Outro:

Como dar Início à Conversa

Responda às seguintes perguntas para preparar sua conversa com um 
profissional de uma Revenda Credenciada Control4:

Quer você esteja procurando 
automatizar um único ambiente ou 
projetando a casa dos seus sonhos, 
comece seu projeto conversando com 
um profissional de uma Revenda 
Credenciada Control4 sobre seu estilo 
de vida, desejos e necessidades.

Converse com um Profissional de uma 
Revenda Credenciada Control4
Se você ainda não estiver trabalhando 
com um dos profissionais de uma 
Revenda Credenciada Control4, acesse 
https://www.disac.com.br/onde-
comprar/control4/  para encontrar uma 
Revenda Credenciada  perto de você.

 Control4 perto de você

COMO COMEÇAR

O que você pretende conseguir com seu 
projeto de automação?

• Atualizar a aparência de sua
casa ou negócio.

• Atualizar sua aparência para
revender.

• Melhorar a função de sua casa ou
negócio.

• Acrescentar eficiência em energia.
• Proporcionar mais segurança.
• Ter acesso e controle a partir de

qualquer lugar.
• Outro:

.

:
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TORNE SUA CASA  
INTELIGENTE
Para começar ou saber mais:
Acesse https://www.disac.com.br/onde-comprar/control4/ 




