
O SISTEMA LUXCONTROL É 
TAMBÉM A SOLUÇÃO PARA 
UNIDADES AUTÔNOMAS!

Além de automatizar o condomínio, 
também oferecemos soluções de 
automação residencial para as 
unidades autônomas - o que é um 
grande diferencial competitivo para 
construtoras e aumenta o valor 
agregado dos empreendimentos. Para 
obter mais informações sobre esse 
produto, entre em contato conosco.

Perfeito para
o seu projeto!
+ Centenas de obras no Brasil
+ Prêmio Inovação Tecnológica     

(Revista Potência)

O sistema Luxcontrol está habilitado 
para integrar com as Assistentes de 
Voz do Google e Amazon, podendo 
comandar os eventos também por 
smartphones!

Agora nosso produto também 
conta com comandos de voz!

www.luxcontrol.com.br

(11) 3040-2784

contato@luxcontrol.com.br

SUA CONSTRUTORA TEM 
ESSES PROBLEMAS?

AUTOMAÇÃO É A 
SOLUÇÃO!

Inundação dos poços de elevadores 
Caixas d’água vazias
Geradores com defeito
Motores com defeitos
Portas abertas em áreas perigosas

Supervisão do nível de água nos 
poços de elevadores e caixa d’água 
com notificações de avisos e 
alarmes.

Supervisão periódica e preventiva do 
funcionamento do Gerador com 
notificações por e-mails, além de 
geração relatórios.

Geração de alarme audiovisual de 
portas abertas por longo tempo.

Supervisão do funcionamento de 
motores.

A interface da automação, na tela do computador ou smartphone do porteiro, 
possibilitará redução do consumo de energia.

Agendamentos de acionamentos de lâmpadas e motores otimizará o 
funcionamento do condomínio

Uso dos sensores de movimento de forma inteligente promoverá desligamento de 
lâmpadas e condicionadores de ar, o que resulta na redução da conta de energia.

A automação de condomínios já é 
uma realidade para construtoras 
que buscam mais praticidade, 
segurança e economia.
No entanto, as melhores soluções 
utilizam equipamentos importados 
com um altíssimo custo. 

Nosso sistema Luxcontrol foi criado 
em 2007 para atender o mercado 
nacional entregando o mesmo nível 
de qualidade das marcas européias 
- porém de forma mais acessível e 
simples para programar. Isso só é 
possível porque produzimos os 
componentes no Brasil e contamos 
com muitos anos de experiência.

Nossa expertise é comprovada por 
clientes como Grupo Arcom 
(Shopping e Hotéis) em Uberlândia, 
Construtora Grotta em Santo André 
e Fleury Incorporações em Goiânia 
e com a experiência adquirida 
desde 1984,  atuando com 
elaboração de projetos elétricos e 
também fabricação de 
componentes para indústria, 
comércio e residências.

VAMOS CONVERSAR 
SOBRE O SEU PROJETO!
O Luxcontrol atende construtoras de 
todos os portes e oferece soluções 
customizadas para suas necessidades.
Entre em contato para discutirmos o 
seu projeto!


