
LEGRAND
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

UM TOQUE DE TECNOLOGIA 
UM MUNDO DE  POSSIBILIDADES

A LEGRAND É ESPECIALISTA MUNDIAL
EM SISTEMAS ELÉTRICOS E DIGITAIS PARA INFRAESTRUTURAS PREDIAIS



Viva em um ambiente  
único de bem-estar,  

sofisticação e segurança.

Tecnologia que transforma  
sua casa e sua vida.



A tecnologia está à porta, trazendo  
toda a sofisticação de um sistema  

de automação residencial capaz  
de satisfazer seus desejos  

de forma singular. 

A Legrand integra produtos 
eletrônicos de ponta, colocando 

à palma da sua mão o controle do 
ambiente: áudio e vídeo, iluminação, 

temperatura, segurança etc. do jeito 
que você desejar.



Você no controle 
do bem-estar  

Se você quer um ambiente agradável  
para ler um livro, assistir TV, descansar,  

ou mesmo dar uma festa, a automação 
Legrand ajuda a transformar rapidamente  

os ambientes da sua casa.

Antes mesmo de 
chegar em casa, pelo meu 

smartphone, posso acionar 
o ar-condicionado e deixá-la 

na temperatura de minha 
preferência.

INTERFACES LUXUOSAS DE NAVEGAÇÃO SIMPLES

•	 Design	moderno	e	luxuoso

•		Flexibilidade	e	facilidade	de	uso

•	 Interface	simples	e	intuitiva

•	 Personalização	e	customização	de	funções

•	 Controle	de	persianas,	iluminação,	
temperatura, som ambiente, câmeras  
de segurança, áudio e vídeo etc.

O gerenciamento de iluminação pode resultar em economia energética de mais de 30%, reduzindo os custos operacionais do edifício em 10% 

(1
) F

on
te

: A
dm

in
is

tr
aç

ão
 d

e 
In

fo
rm

aç
ão

 E
ne

rg
ét

ic
a 

do
s 

Es
ta

do
s 



SEGURANÇA: UM ITEM ESSENCIAL

•		Videoporteiros	e	câmeras	IP	para	
visualização e monitoramento 

•		Envio	de	alertas

•		Controle	e	monitoramento	remotos	 
por meio de smartphone e tablet 

•		Sensores	de	movimento	e	de	abertura	 
de portas e janelas

•	Monitoramento	de	entrada	e	saída	de	
visitantes

•	Proteção	contra	invasões	à	residência

Câmeras IP

Você no controle
da segurança

HDL	é	uma	marca	do	Grupo	Legrand	especialista	em	soluções	para	

segurança.



Por meio de equipamentos de última 
geração, que integram tecnologia e 

mobilidade,  
a	Legrand	fornece	soluções	de	segurança	

por videomonitoramento e alarme antifurto 
que podem ser acessados via internet por 

smartphones e tablets.

Você no controle 
da sofisticação 

Quando você escolhe Legrand, tem à 
disposição inúmeros acabamentos refinados, 

modernos  
e elegantes como metal, madeira, vidro, 

pedra e até couro, que vão deixar seu sistema 
de automação ainda mais sofisticado, em 

harmonia com a decoração da sua residência.

Sempre prezo pela 
segurança de minha família.  

Os produtos Legrand me 
deram a tranquilidade que 

preciso. Posso monitorar as 
câmeras de segurança , 24h 

por dia, controlando a entrada 
e saída de pessoas da minha 

casa, de onde estiver.



CONFORTO É TER TODOS OS CONTROLES  
EM UMA ÚNICA INTERFACE

•		Sistema	de	áudio	e	vídeo	programado	e	personalizado	através	 
de multi-room e gerenciadores de áudio 

•		Músicas	diferentes	para	cada	ambiente	

•		Controle	de	áudio	e	vídeo	de	forma	simples	e	avançada	

•		Interligue	o	amplificador,	DVD,	Blue	Ray,	servidores	de	mídia,	 
CD	Players,	e	controle	todos	por	uma	única	interface	

•		Transforme	seu	smartphone	ou	tablet	em	uma	 
interface	móvel,	navegue	através	de	App	por	coleções	 
de músicas e controle toda a casa 

Gerenciadores
musicais 
compatíveis

Áudio Wireless

Multi-room

Áudio Cabeado

Com o sistema de 
automação Legrand ficou  

fácil preparar a casa para  
uma festa ou uma sessão de 

cinema. É a tecnologia que 
impressiona os convidados   

mais exigentes.



GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.
R. Verbo Divino, 1207 - Bl. A 
Chácara Santo Antônio
São Paulo/SP
04719-002

11 5644.2600
Centro de Suporte Técnico: 
0800 11 8008
cst.brasil@legrand.com.br

ACOMPANHE 
NOSSAS 
NOVIDADES.

Acesse o conteúdo on-line 
utilizando o QR Code acima  
com seu smartphone
http://www.legrand.com.br

www.legrand.com.br
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