Para a Luz e Som a casa do futuro já chegou há muito tempo.
As casas deixaram de ser meras construções inertes e sem vida:
as casas vivem repletas de som e imagem, com iluminação
variada, com comunicação e interação nas mais variadas formas.
O controle é total, e o dono da habitação nem sequer precisa de
estar lá: Remotamente ou no local, consegue-se controlar luzes,
aparelhos domésticos, temperatura, segurança, sistemas
audiovisuais e até a água, tudo com extrema simplicidade ou com
todo o pormenor que quisermos.
Hoje uma casa pode oferecer um sem número de sistemas que

For Luz e Som, the house of the future has arrived long ago. The
houses are no longer mere inert and lifeless buildings, houses are
living full of sound and image, varied lighting and with communication
and interaction in various forms.
Everything is controlled, and the owner doesn’t even need to be there:
Remote or on site, the user is able to control lights, appliances,
temperature, security, audiovisual systems and even water, all with
extreme simplicity or in full detail if we want.
Today a home can offer a number of systems that transform into
multiple forms of pleasure, comfort, luxury and deliver a quality of life
and rest that nobody can ignore.

desprezar.

This type of integrated control solutions is no longer just an essential
value to the consumer, but is also essential for the recovery of the
investment and to take off their housing for a higher level of value by
ensuring maximum value in an increasingly competitive market.

Este tipo de soluções de controlo integrado já não é só uma mais

Find out how to give more value to your house.

se transformam em múltiplas formas de prazer, conforto, luxo e
entregam uma qualidade de vida e de repouso que ninguém pode

valia fundamental para o consumidor, mas é também imprescindível
para a valorização de um empreendimento e para levar a sua
habitação a um nível de valor superior garantindo o máximo valor
competitivo num mercado cada vez mais concorrencial.

Descubra como dar mais valor ao seu imóvel.

Casa com Som Ambiente e colunas de embutir Sonance | House with integrated sound system and in-ceiling sonance speakers

Controle várias das suas luzes só num interruptor ou inicie um
dos vários cenários de iluminação — como Festa, Cinema, Leitura.
Controle ainda os seus estores, persianas ou black-outs tornandoos parte integrante dos seus cenários de iluminação. Pode até

Control several of your lights on a single switch or start one of multiple
lighting scenes - like Party, Cinema or Reading.
Also control the blinds, shades or black-outs making them part of
their lighting scenarios. You can even save energy with the planned
use of sunlight.

poupar energia com o aproveitamento programado da luz solar.
Vai sair de casa? Tem a certeza que desligou tudo? Quantas
vezes andou a passear apressadamente pela casa à procura de

Are you going out? Are you sure you turned off everything? How
many times have you walked in a hurry around the house looking for
forgotten lights? Quit it: just turn off all lights when leaving the house,
with a single touch.

luzes acesas esquecidas? Deixe-se disso: desligue todas as luzes
da casa ao sair, com um único toque.

Interface de utilizador Crestron TPS7 | Crestron TPS7 user interface

Cozinha com controle de iluminação e som ambiente | Kitchen with sound and lighting control

Domine, a partir de um ponto só, na sua mão ou no ecrã tácil na
sua mão ou na parede de parede, todos os seus sistemas
audiovisuais e de som ambiente.
Quer continuar a ouvir no quarto o que estava a ouvir na sala
principal? Pretende ter um som independente por divisão? Pode
desfrutar dos seus clássicos preferidos no escritório enquanto os
mais novos ouvem os últimos êxitos e o bebé brinca com músicas
infantis. Sem aparelhagens espalhadas. Controlável a partir do
mesmo interface. Tudo independente.
Quanto a ver um filme? Com a integração dos sistemas
audiovisuais através da domótica escusa de andar de um lado

Master, from a single point, in a touch screen either in your hand or
on wall, all the audiovisual systems.
Want to keep listening in the room what was in the main room? You
want to have an independent sound room? You can enjoy your
favourite classics in the office while the youngest enjoy the latest hits
in their room and the baby listens children's songs. No spreaded hifi systems. Controllable with the same interface. All independent.
How about watching a movie? Integrating your AV with home
automation makes unnecessary to walk around pushing light switches:
one touch brings up your lighting scene and turns on the many AV
equipments needed to see it.
And you don’t even need to have all these equipments on sight, you
can have them on a proper closet and we can still control them.

ao outro da sala a carregar em interruptores: um botão activa o
seu cenário de iluminação, liga e configura todos os aparelhos
necessários.
E nem precisa de ter estes equipamentos à vista, pode escondelos num armária ao seu gosto e mesmo assim podemos
controla-los.

Sala de Cinema com cadeiras Cineak e tratamento acústico | Cinema room with Cineak chairs and acoustic treatment

No seu jardim também colocamos som: com colunas tipo pedra
para uma camuflagem quase perfeita e com resistência ao
ambiente exterior ou colunas de alta resistência às intempéries.
Cubra a sua piscina ou descubra-a para aquecer com o sol,
controlando assim a sua temperatura. Mesmo a rega automática
pode ser programada.

Also on your garden you can have great sound: with rock type
speakers, so there is a perfect camouflage that can also resist the
exterior environment.
Automatically cover your heated pool on certain hour to use solar
energy. Control also the heating of your pool. Even your garden can
be controlled.
We can also make your iPad or iPhone taking care of it: just keep all
your remotes on a drawer and control everything on a single interface.

Até podemos colocar o seu iPad, iPhone ou Android a tomar
conta disso tudo. Arrume de vez os seus muitos comandos numa
gaveta: controle tudo a partir de um só local.

Exterior com colunas Sonance Landscape Series | Sonance Landscape Series in outside area

Os sistemas de CCTV (Closed Circuit TV) permitem ver o que se
passa no seu lar, mesmo quando não está lá.
A utilidade deste sistema não se restringe à detecção de possíveis
intrusos: verifique quem toca à campainha e se quiser abra já a

The CCTV (Closed Circuit TV) systems allow to check what’s going
on at your house, even when you’re not there.
The utility of this system isn’t only to check for intruders: check who’s
ringing the door bell and if you want you can even open the door
remotely.

porta.
Veja as crianças que estão sozinhas na piscina ou no jardim. Veja
se o bebé está a dormir sossegado no quarto.
As modernas soluções permitem que veja o que acontece
remotamente, quer no seu computador ou no seu smartphone,

Watch the kids while they are alone on the swimming pool or on the
garden. Check if the baby is sleeping quietly on the bedroom.
These modern solutions allow seeing what’s happening on your
computer or on your smart phone, provided you have an internet
connection, with the same easy to use interface that will also show
on your house touch panel.

com o mesmo interface fácil de dominar que tem no touch panel
de sua casa.

Aplicação Crestron em iPhone e Android | Crestron App em iPhone e Android

A Luz e Som projecta e instala grande variedade de soluções CCTV | Luz e Som designs and instals several CCTV solutions.

Vamos muito além dos tradicionais e intrusivos detectores de
movimento: note que quando estes são activados, já alguém está
dentro de casa...
Com barreiras micro-ondas que distinguem os movimentos

We go further then the traditional motion detection systems: notice
that when they are activated someone is already inside the house.
With micro-wave barriers that distinguish human motion from other
movements, we can control the access of the exterior spaces to tour
house, and deliver the alert even before someone touches your home.

humanos dos outros movimentos, conseguimos controlar o acesso
aos espaços exteriores do seu lar, dando o alerta antes de sequer
tocarem na sua casa.

In a more active manner, glass breaking detection systems and door
opening systems, tell you what’s the intrusion point.
Drowning? Just close the pool if no one is using it.

Sistemas de detecção de quebra de vidros e de abertura de portas
e janelas funcionam de forma mais activa, informando qual o
ponto de intrusão.
Com uma panóplia de detectores adequados aos mais diversos
fins, esta prevenção torna-se real. Evite acidentes mesmo sem
estar em casas: feche a cobertura da sua piscina se não está

Flooding? Be warned if water is covering some point of your house.
CO2 intoxication? Fire or smoke? Gas leak? Know right away what
is going on and activate the necessary help.
The security central can also activate automatic calls and messages,
full lighting, alarm signal and even block doors with electric lock.
Accidents happen. But we can prevent them, and their consequences.
With several detectors, this prevention is real.

ninguém a utilizar.
Inundações? Seja avisado se existir água a cobrir algum ponto
da sua casa.
Intoxicação por CO? Fumo e fogo? Fuga de gás? Saiba logo o
que se está a passar, e active os meios necessários.
A central de segurança pode activar ainda chamadas e mensagens
automáticas de socorro, iluminação toda ligada, sinal de alarme
e até bloqueio de portas de trinco eléctrico.

Sistema Domintell com possibilidade de informação de segurança | Domintell system with security information possibility.

Energy saving is on the agenda. With all this control energy
consumption, your bills can be highly reduced.

A poupança de energia está na ordem do dia. Com todo este
controlo de consumos energéticos, as suas facturas poderão
sofrer uma redução bastante elevada.
Isto porque, com todo este controlo que poder exercer e com a
facilidade de acesso que terá — quer dentro da casa e em qualquer
divisão da mesma, como remotamente — é possível desligar os
sistemas de regulação de temperatura que não estão a ser
utilizados.

Because with all this control you can exercise and with the ease of
access - either inside the house and any division thereof, or remotely
- you can turn off the temperature control systems that are not being
used.
It is always easy, with a direct command or programming, to take
advantage on preventing the entry of sunlight into your home allowing
nature to help your system to regulate temperature.

É sempre fácil, por comando directo ou por programação, aproveitar
ou impedir a entrada da luz solar em sua casa permitindo que a
natureza ajude o seu sistema de regulação de temperatura.
E nunca mais fica com o peso na consciência — e com menos
peso na carteira — de ter deixado “aquela” luz acesa.

Ecrãs tácteis Domintell controlam toda a casa | Domintell touchscreens controll entire house

Controle de energia com Crestron | Crestron energy control

A Cablagem Estruturada é o esqueleto da estrutura electrónica
da habitação moderna. Permite a qualquer momento, a ligação
de qualquer equipamento em qualquer ponto da casa, com pontos
de acesso à Internet, telefone, aúdio, imagem.
Com uma simples alteração na rede estruturada, a casa adaptase às suas necessidades: imagine que onde tinha o computador

The structured network is the skeleton of the modern house. It allows
at any time, the connection of any equipment anywhere, with access
points to internet, phone, audio, image.
With some simple changes in the structured network the house fits
to your needs: Imagine that you now need a computer where there
was a television: just change the type of signal output in the switch
board and now instead of Internet you have image signal.

agora quer colocar uma televisão: basta alterar o tipo de sinal
dessa saída no quadro e agora em vez de Internet tem imagem.

Bastidor de rede estruturada Abitana | Abitana structured network cabinet

Tomada Abitana | Abitana power outlet

A Cablagem Estruturada é o esqueleto da estrutura electrónica
da habitação moderna. Permite a qualquer momento, a ligação
de qualquer equipamento em qualquer ponto da casa, com pontos
de acesso à Internet, telefone, aúdio, imagem.
Com uma simples alteração na rede estruturada, a casa adaptase às suas necessidades: imagine que onde tinha o computador

The structured network is the skeleton of the modern house. It allows
at any time, the connection of any equipment anywhere, with access
points to internet, phone, audio, image.
With some simple changes in the structured network the house fits
to your needs: Imagine that you now need a computer where there
was a television: just change the type of signal output in the switch
board and now instead of Internet you have image signal.

agora quer colocar uma televisão: basta alterar o tipo de sinal
dessa saída no quadro e agora em vez de Internet tem imagem.

Bastidor de rede estruturada Abitana | Abitana structured network cabinet

Ao representar a nível nacional de dezenas de marcas, a Luz e
Som disponibiliza de um leque alargado de soluções e de
equipamentos, quer na vertente profissional quer na vertente
doméstica.
Esta diversidade obriga também a uma correcta assistência
técnica - quer aquando da instalação quer em caso de necessidade
de reparação - que possa responder às solicitações exigidas por
muitos equipamentos diferentes.
De modo a minimizar quaisquer obstáculos à satisfação do cliente,
mas também de maneira a construir um patamar de qualidade
superior e de permanente avanço tecnológico, a Luz e Som
selecciona as marcas com base na sua qualidade, exclusividade
e avanço tecnológico, e tendo em conta as solicitações de grandes
quantidades de material que possam surgir.

Representing several brands in Portugal, Luz e Som has available
a large range of equipments, both in consumer and corporate areas.
This diversity also requires a correct technical assistance, at the
installation moment or in case of need of assistance, that can answer
the needs of several different equipments.
To minimize the possibility of any obstacles to the satisfaction of the
client, but also to assure and build a superior quality and technical
advance image, Luz e Som selects it’s represented brands based on
their quality, on their exclusivity and technological advance, and also
considering the requests of large quantities that may arise.
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