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A iDpt Sistemas foi fundada em 2009, e conta com a experiência
de 10 anos em Domótica/Automação adquirida pelos seus
sócios fundadores, e pretende dar resposta às necessidades
Tecnológicas do mercado da Construção e Remodelação.
Apresentando soluções para Habitação, Comércio e Empresas,
a iDpt Sistemas é o parceiro ideal na área de Instalações
Técnicas e Sistemas, destacando a vantagem de poder contar
com a ajuda especializada na resolução das seguintes
questões:
-

Correcta avaliação dos Requisitos
Enquadramento no target financeiro
Integração na Arquitectura
Definição da correcta execução
Instalação ou Apoio/Validação na Execução

A iDpt Sistemas disponibiliza a Consultadoria, Planeamento e
instalação nas seguintes áreas:
• Domótica / Gestão Centralizada

• Monitorização Inteligente
• Digital Signage

(Consumos, Ambiente, Eventos)

(Simples Horiz/Vertic, Video Wall, nteractivo, Strech, Wall, Mirror Tv)

•
•
•
•
•
•
•

Instal.Elétrica
Segurança (Intrusão, Inundação, incêndio, Fuga Gás)
Controlo de Acessos
Video Vigilância – CCTV (gravação Digital, Video Analytics)
Rede Dados
Video Porteiro iP
Audio e Video / Cinema em Casa

Edifícios . Habitação . Condomínios . Escritórios
Comércio . Farmácias . Clinicas . Postos Abastecimento
Hoteis . Restaurantes . Bancos . Armazéns . Transportes
Pecuária . Agricultura . Indústria
Formação e Certificações:
-

KNX Partner
iDomLive Certified Integrator
SmartIF Certified Integrator
SmartHome Integrator
iSimPlex Integrator
Mobotix Partner
2N Helios Integrator
Vivotek Certified Integrator
Lilin Integrator
LG SuperSign Integrator

Abordando a necessidade de uma forma objectiva, a iDpt reune
todas as condições para desenhar a melhor solução técnica,
com conhecimento prático de obra.
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A aposta na Tecnologia, aliada á Excelência da Arquitectura e
á Qualidade dos Materiais, constituem a melhor resposta no
sentido de garantir uma construção Sustentável, e cumprir
assim a nossa responsabilidade para com o Planeta.
Uma abordagem diferente... uma abordagem INTEGRADA
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Domótica...

o Futuro, Hoje

Domótica/Automação

www.idpt.pt

consiste na instalação de um ou mais sistemas para garantir o controlo e
monitorização de equipamentos Eléctricos, Mecânicos e de Segurança, de
forma integrada e personalizada, maximizando a Segurança, Eficiência e
Conforto nos edifícios.
-

Iluminação tradicional e LED (Interior e Exterior)
Motores, Estores e Cortinas
Alimentações e Tomadas
Segurança – Instrusão, inundação, incêndio e fuga de gás
Video Vigilância
Video Porteiro
Climatização
Regas
Monitorização (Consumos, ambientes e eventos)
Audio e Video

No sistema de Domótica, o controlo dos equipamentos pode ser
efectuado de uma forma directa ou indirecta.
Controlo directo:
-

Um botão controla um determinado circuito ou equipamento

Controlo indirecto:
-

Programação horária
Controlo integrado – Cenários
Controlo por Grupo (elementos do mesmo tipo)

O sistema pode ser controlado local ou remotamente (via Internet),
a partir de smartphones, Tablets ou computadores
Como implementar um sistema de Domótica?
Um sistema de Domótica apresenta novos requisitos funcionais, como por
exemplo, a alocação de espaços para as zonas técnicas necessárias, a
Optimização e Localização da nova geração de comandos (botões
multifunção e paineis tácteis), o controlo indirecto e integrado (por
cenários) de toda a iluminação (luminárias tradicionais, regulação de
luminusidade, e até mesmo o controlo da cor recorrendo a Leds RGB) e
motores (estores, telas, cortinas), pelo que deve ser definido e
implementado com a concepção do edifício.
A infra-estrutura para o sistema de domótica tem requisitos diferentes dos
de um edifício tradicional, que é necessário assegurar no início da obra.
A implementação de um sistema de Domótica, mais do que Engenharia, é
Arquitectura....

O Futuro, Hoje
Com a constante evolução da tecnologia, e a crescente necessidade de
redução de consumos energéticos, é imperativo a criação de edifícios cada
vez mais inteligentes e eficientes, ou a implementação de sistemas nos
edifícios já existêntes,
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No Futuro TODOS os edifícios serão inteligentes e eficientes.
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