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A firma nasceu em Março de 2002, 
apoiada numa parceria com diversas 
lojas de Som e Imagem e com técnicos 
qualificados com mais de 15 anos de 
experiência na área.
Trabalhamos com uma gama 
de produtos alta-fidelidade e de 
integração de modo a proporcionar a 
melhor experiência de vida em casa; 
escritório ou mesmo numa fábrica.

Acreditamos que os pormenores fazem 
a diferença todos os equipamentos 
que instalamos são escolhidos e 

A Imagem Sonora,Lda  
é uma empresa 
especializada em 
instalações especiais 
de som, imagem e 
electricidade.

melhorados minuciosamente para que 
desfrute de uma experiência única e 
inesquecível.
Somos uma empresa com um longo e 
distinto portfólio, com vários trabalhos 
desenvolvidos em Portugal e além-
fronteiras.

Temos um serviço totalmente 
personalizado em que cada projecto 
é especialmente desenhado 
em  conjunto com gabinetes de 
arquitectura ou decoradores de modo 
a incorporar a tecnologia, o design e a 
estética, satisfazendo assim o gosto do 
cliente.

Nuno Melo



Integração ou
Automação residencial.
A Integração ou automação 
residencial é a convergência de 
tecnologia e conveniência.

Todos  os projectos são uma oportunidade única para tornar 
os sonhos dos seus clientes realidade. 

Aliando forma e função os nossos sistemas de integração 
melhoram o estilo e qualidade de vida do seu cliente. As 
soluções de integração que usamos são projectadas para 
fazer casas mais confortáveis, mais eficientes em termos de 
energia e mais seguras, tornando assim todos os momentos 
em casa perfeitos. 

As nossas soluções de integração permitem que todos 
os dispositivos digitais que usa diariamente: TVs, 
equipamentos de áudio, iluminação, painéis de segurança, 
termostatos, etc., sejam controlados totalmente a partir de 
uma interface fácil de usar, podendo ser: um ecrã táctil; um 
controlo remoto; um teclado ou mesmo o seu smartphone. 
A sua casa e os seus equipamentos tornam-se um só, 
permitindo maior conforto, segurança.
Então, o que isso significa realmente? 

Na maioria das vezes, quando quer para desfrutar de um 
filme, tem de usar  pelo menos três ou quatro ou mesmo 
mais comandos para  iniciar o visionamento do filme. 
Finalmente quando o filme inicia, acaba por se ter de 
levantar para ir fechar cortinados e apagar luzes. 

Com uma simples toque num botão, todos os dispositivos 
envolvidos (TV ou projetor, leitor de Blu-ray, media player, 
receptor) se ajustarão às entradas corretas e a iluminação 
da sua sala diminuirá automaticamente para o nível 
desejado. 
O que acontece quando se  esquece de fechar sua 
garagem? Volta novamente a casa? 

Não é um problema com a automação residencial! 
Do seu telemóvel pode comandar todos os dispositivos em 
sua casa - incluindo aquela porta de garagem que esqueceu 
aberta, não importa onde esteja. 
Basta usar um computador; smartphone ou tablet e fechar a 
porta da garagem instantaneamente. 
Transforme o seu smartphone, tablet ou laptop no controle 
remoto final do seu sistema integrado.



Colunas de encastrar de 
tampa redonda. Algumas das marcas com que trabalhamos:

Colunas de encastrar 100% 
invisíveis! 

Leitores de Blu-ray 4K 

Amplificadores de 5,1 
até 11.4 canais até 16,4 
espansivel até 64 canais.

Tabletop de 7” ou 10” para 
poder controlar todos os 
seus aparelhos de cinema 
em casa e iluminação e 
estores e AC.

Controlo total do seu 
sistema de cinema em casa.
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Colunas de encastrar de 
tampa redonda.

Colunas de encastrar 100% 
invisíveis! 

Tabletop de 7” ou 10” para 
poder controlar todos os 
seus aparelhos de cinema 
em casa e iluminação e 
estores e AC.

Som ambiente nos seus 
quartos.

Com o sistema Control4 tem total acesso as rádios nacionais 
ou internacionais ou mesmo satélite. Toda a música que tem 
em casa em servidores ou NAS poderá ser controlada através 
de botoneiras inteligentes ou pelo seu telemóvel, inclusive 
poderá servir de seu despertador.  

Inclusive poderá ver do conforto da sua cama quem lhe bate 
à porta, e conversar com ela e decidir se lhe abre ou não a 
porta.



Colunas de encastrar estéreo 
com grelha redonda ou qua-
drada para aplicações Multi-
room.

Com o sistema Control4 poderá controlar toda a sua casa, 
desde som, imagem, iluminação, estores, HAVAC portas de 
entrada, ver quem lhe bate à porta e comunicar, falar para 
todas as colunas da casa para chamar para o jantar, controlar 
o alarme, e caso tenha uma vivenda construir uma caixa para 
encomendas que se abra e feche pelo seu telemóvel mesmo 
que esteja dentro de um avião a 42.000 pés de altitude.

Muito provavelmente o sistema Control4 é o sistema de 
integração mais inteligente do mundo, permitindo a integração 
de mais de 10.000 electrodomésticos. 

Em relação á domótica convencional, se o elemento principal 
de controlo por alguma razão avariar, todas as botoneiras de 
luz e estores continuarão a funcionar individualmente, assim 
como todos os outros elementos integrados da sua casa.  

Mais segurança mais conforto, mais qualidade de vida.  

Botoneira digital para controlo 
integral da casa.

Botoneira programável de 
parede para controlo de ilumi-
nação e som ambiente.

Os nossos estores em rolo que 
comercializamos são controla-
dos por Zigbee e pelo sistema 
Control4, esteja onde estiver.

Som ambiente e controlo de luz 
e AVAC em toda a sua casa



Site:
www.imagemsonora.com

Email:
n.melo@imagemsonora.com

Telefone: +351 962 364 085

Morada:
Rua Amália Rodrigues 9B, Quinta da Parreirinha, 2695-166 
Bobadela

Marque uma reunião connosco.


