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Se pensarmos na palavra casa podemos pensar em proteção, conforto, simplicidade... mas
não é igual para todos. Para idosos ou pessoas com deficiências, até mesmo a sua própria
casa pode tornar-se um lugar difícil de viver.
Uma casa inteligente torna a vida de todos mais fácil e segura através de interações naturais
e inatas. Quando se trata de pessoas com limitações físicas, sensoriais ou cognitivas, a
tecnologia consegue mostrar o seu melhor, o seu verdadeiro potencial.
Os produtos conectados Legrand
podem oferecer uma grande ajuda em
termos de apoio e segurança
em muitas atividades, que em
condições normais podem parecer
simples, mas que não são, por
exemplo, para pessoas com problemas
de locomoção, deficiências visuais ou
auditivas.

A tecnologia contra as dificuldades quotidianas
Imagine-se no lugar de uma pessoa que tem de fazer um esforço considerável para sair da
cama, mesmo a necessidade mais simples torna-se problemática: numa casa conectada pode
utilizar um interruptor sem fios, a app Home + Control ou os assistentes de
voz, para controlar confortavelmente sistemas como, a iluminação, o aquecimento, estores e
muito mais.
Estes ambientes permitem que, as pessoas com deficiências superem algumas dificuldades e,
acima de tudo, aumentem a sua independência e autonomia, fator muito importante para a
sua serenidade e realização.
Pensemos agora numa pessoa com problemas visuais, com estas soluções inteligentes tem a
possibilidade de interagir com a casa através do simples uso da voz. Os assistentes de
voz podem substituir completamente os pontos de contato físicos que são mais difíceis de
alcançar.

Uma casa conectada, isto é, equipada
com dispositivos inteligentes tem a
grande vantagem de poder ser
controlada e gerida remotamente:
tornando os ambientes de vida mais
confortáveis, flexíveis, e mais adaptáveis
às necessidades de cada um.
Com interruptores e tomadas
conectadas, a pessoa pode comandar
as luzes, os estores e todos os
aparelhos ligados às tomadas
remotamente; os sistemas de
aquecimento inteligente permitem definir automaticamente a temperatura mais adequada
melhorando o conforto térmico; estas são apenas algumas das possibilidades que uma casa
conectada pode oferecer.
Com estes sistemas inteligentes também podemos fechar e abrir os estores elétricos
automaticamente sem sair da cama, atender quem toca à porta diretamente do seu
smartphone (com videoporteiros contectados), ou ativar o cenário "entrar em casa", por
exemplo, ligar as luzes, aquecer a sala e abrir os estores ao mesmo tempo.
Tudo o que precisa está apenas à distância de um clique.
Se os benefícios de ter uma casa conectada já são evidentes em uma vida sem deficiências,
quando se trata dessas dificuldades, a inovação pode realmente fazer a diferença, melhorando
a qualidade de vida e aumentando a segurança pessoal.
A tecnologia tem como objetivo ser cada
vez mais inclusiva, explorando todas as
ferramentas à sua disposição e
tornando-se acessível até mesmo para
pessoas que vivenciam desafios diários
consideráveis, visando melhorar o seu
bem-estar, oferecendo-lhes mais
oportunidades e, acima de tudo,
serenidade.
Você quer saber como transformar uma
casa tradicional numa casa conectada?
Comece por aqui.
Casas Conectadas e Valena™ Life with Netatmo | Legrand

