domovea – Smart Home

Uma nova
geração
Uma única app. Inúmeras funções.

A Smart Home
evoluíu.
Existe uma
nova forma
de comandar
e visualizar
instalações
inteligentes:
domovea
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Vantagens

Uma app
para controlar tudo
Quaisquer que sejam os equipamentos a controlar,
o domovea permite centralizar o comando de todos
os seus dispositivos inteligentes, assegurando uma
comunicação sem falhas. Por outras palavras, o
domovea permite criar um ecossistema único, a
partir de várias soluções independentes.

Uma solução preparada para o futuro, onde os
dispositivos conectados IoT são uma exigência
O domovea torna possível integrar serviços e objectos IoT
na sua Smart Home.
Actualizações automáticas
Alguns dos serviços digitais mais populares, como o Amazon
Echo e o Google Home, vêm pré-instalados no domovea e
estão prontos a serem activados.
Poderá optar por receber as actualizações mais recentes
automaticamente, garantindo assim que o sistema está
sempre actualizado.
Sempre em funcionamento
Nada pode falhar! Mesmo sem ligação à internet, o domovea
continuará a permitir-lhe controlar toda a instalação localmente,
os programas horários continuarão a funcionar, assim com as
sequências e cenários pré-definidos.
Monitorização de energia integrada
Saber o que se gasta e onde se gasta é essencial para se
poder actuar e reduzir os consumos energéticos. O domovea
facilita-lhe a vida, ao disponibilizar a monitorização de
consumos de energia. Veja os consumos, os custos e as
tendências a qualquer hora, em qualquer lugar.
Segurança dos dados: defina as suas regras
O comando da sua casa pode ser feito remotamente, via
internet. No entanto, o domovea, além de abrir as portas ao
mundo dos serviços online, também suporta uma utilização
totalmente offline, via o comando local. A escolha é sua:
opte pelo comando local, e seus dados são transmitidos
apenas ao servidor local - e nunca para o exterior.
Para mais informações de segurança, consulte a
página 18.
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Seja qual for o equipamento da sua
preferência, a Hager assegura que
a experiência de utilização é tão boa
num smartphone como num tablet
ou num touch panel.
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Interface gráfica

Smart
em todos os sentidos

Display by
Fabian
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Controlo intuitivo:
Para gerir a sua casa
inteligente, não deverá
ser preciso ler manuais.
O domovea é claro e evidente,
para todos.

Download
A app gratuita está disponível na Google Play Store ou na Apple App Store.

Personalização: Personalize o fundo de écran e os ícones
com as suas próprias imagens e cores. Além de tornar a
utilização mais agradável, a personalização irá permitir uma
navegação mais fácil.
Organize os menus: Pode personalizar os écrans e menus
do domovea, como faz com o seu smartphone. Por exemplo,
pode guardar e organizar os seus favoritos, assim como
definir sequências personalizadas. Estão disponíveis 2
temas, em relação ao esquema de cor dos ícones:
monocromático (azul) ou policromático (uma cor por cada tipo
de equipamento controlado).

Comando: Ajuste a iluminação, os estores, a temperatura
ou mesmo o volume da música usando um único dedo!
Domograms: é aqui que as coisas começam a ficar
interessantes. Crie combinações de níveis de luz, posições de
estores, temperaturas e músicas, adaptadas a cada ambiente.
A estas sequências chamamos “domograms”.
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Utilização

Intuitivo,
personalizado
A versatilidade do domovea é refletida na ampla gama
de dispositivos que podem ser usados para controlar
a casa inteligente. A escolha é sua.

Laptop ou tablet
Bastante apreciados, são
uma forma confortável
de configurar e usar o
domovea.
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Smartphone
O smartphone é o
dispositivo de controlo
mais popular. No entanto,
a Hager teve o cuidado de
garantir que a interface
gráfica para estes
dispositivos fosse
igualmente clara e fácil de
usar quando exibida em
écrans menores.

* disponível no 2.° semestre de 2020

Apple watch*
Controle a sua Smart Home
de qualquer lugar, até
mesmo enquanto faz
jogging!

Touch panel
Nunca irá precisar de procurar
este dispositivo de comando:
um touch panel está sempre
no mesmo lugar, como um
interruptor, mas disponibiliza
as informações de forma tão
clara quanto um tablet.

Controlador ambiente berker KNX
com regulação de temperatura
Mais um equipamento inteligente:
este controlador é um sensor de
temperatura e uma unidade de
comando completa. A sua zona de
comando táctil permite lançar
comandos individuais ou cenários
mais complexos, com um simples
toque ou swipe!
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Possibilidades ilimitadas

A força do
standard
KNX
O KNX é o protocolo mais usado no controlo e automação de
edifícios e casas inteligentes. Sendo um standard aberto, existem
inúmeros fabricantes de produtos KNX, todos eles compatíveis
entre si. Estes dispositivos “falam a mesma língua” da sua casa
inteligente e, portanto, podem ser integrados sem restrições.
Mais de 450 empresas em todo o mundo adoptaram este
protocolo de comunicação como padrão. Isto não só garante que
a sua casa inteligente KNX nunca se tornará obsoleta, como
também significa que existirá sempre uma ampla variedade de
produtos à sua disposição. As possibilidades são ilimitadas!
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KNX e domovea:
Gerir tudo através de um
único sistema.
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01 Abertura automática janelas
02 Controlo de persianas
03 Controlo de toldos
04 Cenário Sair de casa
05 Sistema de alarme
06 Controlo iluminação exterior
07 Sistemas de ventilação
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08 Vídeoporteiro
09 Utensílios cozinha inteligentes
10 Controlo iluminação interior
11 Câmaras IP exteriores
12 Sistema automático de rega
13 Robot corta-relva
14 Comandos por voz

15 Robot aspirador
16 Controlo de temperatura
17 Sistema de som
18 Máquina de lavar
19 Insira aqui a sua ideia …
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Controlador IoT integrador

O interface para
Internet of Things
(IoT)
Amazon Alexa, Google Home Assistant, Sonos, Philips Hue,
Netatmo e o seu smartphone…
O domovea integra todos estes elementos IoT, a Internet das
Coisas, na sua casa inteligente.
E também suporta o popular serviço web IFTTT.
Isto permite-lhe criar as suas próprias combinações
If-This-Than-That. Se a previsão meteorológica indicar
“Chuva”, o toldo deve ser recolhido. Estas combinações
são conhecidas como ‘Applets’. Existem inúmeros applets
pré-definidos disponíveis online. Criar uma casa
inteligente conectada é mais fácil do que você pensa.

O relvado perfeito, cortesia da
Internet das Coisas (IoT): O robot
corta-relvas controlado por
internet assegura que a relva fica
exactamente como quer.
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Com o domovea e IFTTT
terá o poder para definir as
regras. O domovea conecta
a sua casa inteligente à
Internet, desbloqueando
um mundo inteiro de
possibilidades.
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Sistema vídeoporteiro

domovea
abre portas
O domovea controla mesmo tudo. Até o videoporteiro.
Integrámos cuidadosamente as funções do sistema de
vídeoporteiro Hager na domótica. Esta tecnologia permite-lhe
ver quem está à sua porta, mesmo não estando em casa.
E todas as chamadas perdidas ficam registadas, para que
possa ver quem tocou à campainha!

Com o domovea poderá ver
quem está a tocar à campainha,
mesmo se não estiver em casa
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Receba as chamadas do
videoporteiro no seu smartphone
ou tablet.
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Segurança dos dados

Decida
a quantidade de
informação que
pretende partilhar
O domovea deve ser implementado em instalações KNX.
Este protocolo, o mais usado na automação de edifícios,
oferece protecção máxima aos seus dados. Mas se optar por
não incorporar serviços online e comandos de voz, também
poderá controlar a sua casa inteligente de um modo offline.
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Sem comunicação com o exterior
Iluminação, detectores de movimento,
sensores de temperatura, sistema de
vídeoporteiro ... todos os dispositivos,
sensores e unidades de controlo estão
todos interligados via KNX, e fazem
parte da sua casa inteligente.
O sistema KNX só troca informações
com o servidor domovea localmente, e
nenhuma informação é transmitida para
o exterior

Com comunicação com o exterior,
apenas na fase de configuraração
Dispositivos inteligentes, como as
colunas Sonos e as lâmpadas Philips Hue
comunicam via WLAN e só precisam
de acesso Internet quando são
configurados inicialmente. A variedade
de dispositivos que podem ser
controlados via tablets e smartphones
por WLAN está em constante expansão.
No modo WLAN, a troca de informações
só ocorre dentro da sua rede WLAN,
tornando a comunicação tão segura
quanto a sua rede doméstica.

Com comunicação com o exterior
Se integrar serviços de Internet ou
comandos por voz na sua Smart Home,
esses serviços precisarão de
informações para poderem ser
executados.
Estes dados serão transmitidos aos
serviços correspondentes. Isto também
se aplica quando utiliza o seu smartphone
como controlador e o sinal WLAN está
fora do alcance.
Nesse caso, os dados relevantes são
compartilhados com o servidor da
Cloud.

*WLAN - Wireless Local Area Network
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Aqui está o projecto
da sua Smart Home:

Smartphone

03

Amazon Echo

Serviços IoT/IFTTT

Internet

Sonos

02

Router

Philips Hue

Smartphone
LAN

Tablet
Touch panel

01

domovea

Sistema
vídeoporteiro
da Hager

Iluminação
Controlo de
temperatura
Estores/persianas
Equipamentos KNX
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Um consultor à sua disposição

Hager,
o seu parceiro!
A Hager dispõe de uma equipa com vasta experiência,
sempre disponível para o ajudar a definir a solução que
melhor se adapta às suas necessidades e preferências.

A Hager iniciou a sua actividade em Portugal
na área das instalações inteligentes em 1997.
Desde então têm-se destacado pelo lançamento
do soluções inovadoras e únicas no mercado.
O domovea vem confirmar este posicionamento,
ao tornar a visualização e comando de uma
instalação KNX rápidos e simples de implementar,
intuitivos e confortáveis de utilizar.
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Seja inteligente,
com o domovea
Uma casa é um investimento a longo prazo. Mas as suas
necessidades, como utilizador, podem mudar com o passar
do tempo. A aposta num sistema KNX assegura que a
instalação irá acompanhar constantemente as suas opções.
O domovea é a “cereja no topo do bolo”, ao permitir controlar
todo o sistema KNX via smartphone ou tablet, em casa ou
remotamente. E seguindo as mais recentes tendências
tecnológicas, o domovea permite hoje integrar os objectos
conectados IoT e serviços web mais populares, tais como
Google Home Assistant, Amazon Alexa, IFTTT, entre outros,
assim com incluir o sistema de videoporteiro Elcom da Hager.
Domovea, uma solução global, integrada e inteligente!
Entre em contacto com o seu parceiro Hager mais
próximo!

domovea em resumo!
- Uma app, inúmeras funções,
- Cria um sistema único e integrado, a partir
de dispositivos inteligentes independentes,
- Controlo intuitivo via smartphone, tablet,
touch panel, PC ou Mac
- Conecta casas inteligentes à Internet,
- À prova do futuro, graças a actualizações
automáticas,
- Integra objectos conectados IoT na sua
instalação inteligente.
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