
Disseny de càmeres de 

videovigilància 

 

Instal·lem serveis integrats en una 

instal·lació de càmeres de 

videovigilància. Des dispositius mòbils 

podrem controlar tota la seguretat de 

la nostra casa domòtica i monitoritzar 

els gravadors, així com veure càmeres 

en temps real des de qualsevol 

ubicació. 

 

Instal·lació de sistemes de 

seguretat 

 

Som experts en l'aplicació de la 

domòtica al camp de la seguretat 

general. Protegeix als teus mitjançant 

sensors que produeixen una resposta 

immediata activant una alarma, un tall 

d'energia en el sistema elèctric, o 

avisar-te mitjançant missatge al teu 

mòbil ... 

 

Diferents tipus d'automatismes 

 

Gaudeix d'una millor qualitat de vida 

gràcies als automatismes, controla tots 

els aspectes de la teva llar, com la 

regulació de la temperatura, persianes, 

llums, reg del teu jardí, des d'un 

còmode comandament a distància. 

 

Disseny de sistemes 

d'il·luminació 

 

Controla la il·luminació de la teva llar 

en tots els sentits. Instal·lem sistemes 

d'il·luminació que controlen l'encesa / 

apagat de forma remota i automàtica, a 

més podràs regular la intensitat de llum 

i el seu color per crear un ambient únic 

per a cada ocasió. 

 

 

Disseny de sistemes de reg 

automàtic 

 

Especialistes en instal·lació sistemes de 

reg automàtic tant per a llars 

unifamiliars com per a comunitats de 

veïns. Aquest sistema permet controlar 

el reg tant de forma remota com local 

millorant la qualitat del reg i permetent 

un estalvi significatiu d'aigua i temps. 

 

Disseny de persianes 

automàtiques 

 

Especialistes en instal·lació de persianes 

automàtiques; controla les persianes de 

la teva llar o oficina de manera 

automàtica amb un comandament a 

distància, des del teu ordinador, el teu 

mòbil o una tablet. 



Disseny de sistemes de control 

d'aigua 

 

Estalvia temps i diners en les teves 

factures i guanya en comoditat gràcies 

a la instal·lació de sistemes de control 

d'aigua. Podràs controlar el reg de 

qualsevol tipus de superfície de forma 

automàtica. 

 

Disseny de sistemes de control 

de gas 

 

Instal·lem sistemes de control de gas 

que s'encarreguen de mantenir la 

seguretat de la teva llar controlant el 

tancament del pas del gas en cas de 

detecció de fuites, mitjançant detectors 

i unes electrovàlvules. 

 

Disseny de sistemes de detecció 

d'incendis 

 

Protegeix-te contra incendis amb un 

sistema de detecció d'incendis 

automàtic. Aquest sistema et permetrà 

detectar un incendi en la seva fase 

inicial mitjançant una sèrie de sensors 

connectats a una central de control que 

s'encarrega de avisar-te quan l'incendi 

és controlable. 

 

 

Disseny de sistemes de calefacció 

 

Controla la temperatura de la teva llar 

o del teu negoci amb un sistema de 

calefacció que et permetrà modificar la 

temperatura a distància, i fins i tot 

podràs regular la temperatura de forma 

automàtica segons les persones 

presents gràcies als seus sensors. 

 

Disseny de terres radiants 

elèctrics 

 

Una de les maneres més efectives 

d'escalfar un gran habitacle és 

mitjançant la instal·lació de terres 

radiants, perquè la calor va des del 

terra cap amunt i manté els nostres 

peus a una temperatura ideal. 

 

Disseny de sistemes d'aire 

condicionat 

 

Estalvia energia i contribueix al medi 

ambient amb un sistema d'aire 

condicionat mitjançant aplicacions 

domòtiques. Controla totes les funcions 

dels teus aparells d'aire condicionat de 

forma automàtica des de qualsevol 

punt, amb el teu ordinador o el teu 

mòbil. 


