
Integrada com Vídeo e Segurança para uma gestão total da vida quotidiana. 
Faça a escolha inteligente com a solução de automação baseada na cloud. Com a solução única da 
RISCO, pode oferecer muito mais aos seus clientes.

 Um sistema profissional de segurança que combina o controlo através de vídeo.

 Gestão energética para um controlo inteligente da temperatura.

 Fechaduras e portas de garagem inteligentes. 

 Controlo da Iluminação, estores e eletrodomésticos. 

Controle tudo através de uma aplicação única e intuitiva para dispositivos móveis!

Smart Home da RISCO é a escolha inteligente para um estilo de vida dinâmico e moderno oferecendo 
comodidade e tranquilidade.
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Segurança Climatização Iluminação Acessos inteligentes

Proporcione a Melhor Solução de Segurança

Proporcione aos seus clientes uma combinação vencedora que inclui o sistema 

profissional de segurança da RISCO e a solução de gestão totalmente integrada. 

Juntamente com uma aplicação para dispositivos móveis e vídeo verificação, 

agora pode oferecer a melhor solução de automação que liderará.

Modernize qualquer Sistema para um Sistema Inteligente

Smart Home pode integrar-se como um complemento a todos os sistemas 

da RISCO. Através da cloud da RISCO, pode proporcionar atualizações tanto 

para os novos clientes como para os já existentes.

Desfrute de uma Flexibilidade Total com uma Tecnologia Unificada

RISCO proporciona uma plataforma tecnológica unificada que se integra com todos 

os sistemas de segurança RISCO. Pelo que pode desfrutar de uma flexibilidade 

total na hora de escolher o painel que se adapta às suas necessidades.

Escolhas Inteligentes,
Oportunidades Ilimitadas
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É possível automatizar uma rotina diária através da personalização de uma ampla gama de 
cenários quotidianos e de segurança – tudo a partir de um único interface intuitivo na aplicação 
para dispositivos móveis!

Estes são alguns exemplos das infinitas possibilidades disponíveis através de Smart Home da RISCO:

Ativação manual
• “Al salir de casa” – Se puede combinar una serie de 

acciones automáticas para cuando se sale de casa por 
la mañana, como apagar las luces, armar el sistema y la 
gestión del control de la climatización - ¡todo con solo 
pulsar un botón en su aplicación para dispositivos móviles! 

• “Al llegar a casa” – Hacer la vuelta a casa de forma fácil 
con solo un clic para desarmar el sistema de seguridad, abrir 
la puerta del garaje, y encender la calefacción y las luces. 

Activación programada
• “Ao sair de casa” – Pode combinar uma série de ações 

automáticas para quando sai de casa de manhã, como 
apagar as luzes, armar o sistema e a gestão do controlo 
da climatização – tudo com apenas um botão na sua 
aplicação para dispositivos móveis! 

• “Ao chegar a casa” – Torne o regresso a casa mais fácil 
com apenas um clic para desarmar o sistema de segurança, 
abrir a porta da garagem e acender o aquecimento e as 
luzes.

Ativação de eventos
• “Notificação de alarme” – É possível personalizar as 

ações que se ativam em resposta a eventos específicos, 
como a vídeo verificação em tempo real em caso de um 
roubo e acender as luzes automaticamente quando se 
ativa o alarme. 

• “Entradas” – É possível otimizar a atividade quotidiana 
da família através da criação de cenários específicos, 
como a utilização de um código designado para desarmar 
o sistema, envia-se ultimamente uma notificação e 
acendem-se as luzes / aquecimento da casa.
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Um Mundo Digital ao seu alcance

Smart Home


