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SOLUŢII 
PENTRU 

O CASĂ 
INTELIGENTĂ



 Bine aţi venit la 

NOUL NORMAL



O casă inteligentă Control4 transformă tehnologia din viaţa ta  

într-o experienţă completă și uimitoare – interacţiuni ce se potrivesc 

stilului tău de viaţă și sunt ușor de folosit de întreaga familie. Cu 

o singură atingere aprinde luminile, pornește muzica, reglează 

temperatura, încuie ușile și armează sistemul de securitate  

sau, pune casa să ţină cont de programul și nevoile tale, făcând 

toate acestea singură, fără să atingi ceva.

Sunt multe dispozitive inteligente disponibile astăzi – televizoare, 

termostate, încuietori și chiar becuri pe care le poţi controla cu 

aplicaţii de pe telefonul tău. Control4 integrează peste 10.000 dintre 

dispozitivele tale favorite, făcând astfel încât ele să colaboreze fără 

probleme. Atunci, casa ta a devenit cu adevărat inteligentă.

Control4 coordonează toate dispozitivele inteligente din casa ta 

pentru a crea o experienţă personală cu soluţii ce maximizează 

confortul, comoditatea, divertismentul și siguranţa. Cu ajutorul 

partenerilor certificaţi Control4, este ușor să-ţi adaptezi casa 

nevoilor tale de astăzi și din viitor. 

Bine aţi venit la experienţa unei vieţi mai inteligente. 

Noi o numim Noua Normalitate.
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SOLUŢII



DIVERTISMENT
Bucură-te de muzica și filmele 
favorite într-o singură cameră  
sau în toată casa.





Eliberează-ţi măsuţa de cafea  

de grămada de telecomenzi  

și controlează-ţi întreaga casă  

cu una singură de la Control4’.

DIVERTISMENT
     FĂRĂ LIMITE
               cu o singură telecomandă
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Divertisment simplificat pentru toată familia

Este momentul să trecem la alt nivel – experienţa  

divertismentului în living. Cu o singură telecomandă  

poţi controla toate echipamentele din comoda A/V.  

Este comod și accesibil să experimentezi Noua Normalitate.

• Bucură-te de muzică și video dintr-o varietate de surse.

• O singură interfaţă ușor de folosit te ajută să faci de 

toate… să te uiţi la TV, să accesezi colecţia ta de filme,  

să vezi streaming video, să pornești consolele de jocuri  

sau să te bucuri de colecţia ta de muzică.

• Tot conţinutul pe care îl iubești este la îndemâna ta,  

de la filme Blue-Ray la satelit, cu rezoluţii 4K și sunet 

surround.

• Se integrează ușor cu produsele și serviciile cele mai 

populare precum Roku, Apple TV, Amazon Fire, Netflix,  

Hulu și altele.

• Modifică nivelul de iluminare fără să părăsești 

canapeaua.

Cu o singură  

telecomandă controlezi  

toate echipamentele  

din comoda A/V –  

și întreaga casă.



CINEMA  
   DE 5 STELE
      LA TINE ACASĂ
   Audio, Video, Iluminat & multe altele



Cinema la tine acasă

Proiectează-ţi propriul cinema de 5 stele care să rivalizeze  

cu orice cineplex prin integrarea unui sunet surround de 

înaltă definiţie, video excepţional 4K, un ecran TV enorm 

sau un ecran de proiecţie şi iluminat inteligent pentru o 

experienţă intensă.

• Urmăreşte video din surse multiple, inclusiv media playere, 

hard-disk şi dispozitive mobile – sau navighează printre ele 

simultan.

• Ascunde-ţi toate echipamentele într-un rack, controlează 

totul cu o singură telecomandă sau de la un elegant ecran 

tactil dedicat.

• Bucură-te de iluminatul inteligent care micşorează 

intensitatea luminii imediat ce apeşi „Porneşte”  

şi o creşte gradual când apeşi „Pauză.”

• Incorporează lumini speciale, precum lumini de ghidaj  

în podea, sau tavan înstelat.

• Controlează-ţi toată casa din sala de cinema,  

inclusiv ajustarea temperaturii sau vizionarea camerei  

de la poartă pentru a vedea cine te sună,  

fără să-ţi părăseşti un moment fotoliul.

Treci prin toată colecţia ta de filme  

și personalizează-ţi experienţa  

cinematografică printr-o elegantă 

tabletă tactilă dedicată sau chiar 

direct pe uriașul tău televizor.
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Controlează întreaga experienţă 

de cinema la tine acasă, inclusiv 

iluminatul și jaluzelele, cu 

puternica telecomandă SR-260.



   O CAMERĂ, DOUĂ CAMERE
TOATE CAMERELE
        Muzica la îndemâna ta



Audio imersiv multi-cameră

Schimbă modul în care asculţi muzica – pentru totdeauna. 

Umple toată casa de sunetul unei melodii sau ascultă  

lista preferată de melodii într-o singură cameră.  

Vei aprecia flexibilitatea de a asculta muzica de înaltă calitate 

așa cum dorești.

Cu Control4, interacţiunea cu muzica este vizuală.  

Coperţile albumelor sunt prezentate minunat, fiind extrem  

de ușor să-ţi găsești artiștii preferaţi și datele melodiilor direct  

pe telefon, ecranul tactil sau televizor.

• Bucură-te de accesul la milioane de melodii și mii de artiști 

prin intermediul serviciilor muzicale – precum Pandora, 

TIDAL, Deezer, Rhapsodey, TuneIn și iTunes — fără a fi 

necesare alte dispozitive.

• Ascultă muzică clasică în bibliotecă, jaz în bucătărie  

şi rock în camera copiilor, toate în acelaşi timp.

• Foloseşte orice sursă de muzică, inclusiv telefonul  

sau tableta, indiferent de camera în care eşti. Poţi să-i laşi 

chiar şi pe invitaţi să asculte muzica de pe telefonul lor.

• Controlează volumul, porneşte sau opreşte muzica  

şi aprinde lumina cu o singură apăsare de buton.

Apasă un singur buton 

pentru a accesa imediat 

conţinutul favorit

Sistemul Control4 poate fi 

configurat pentru a conecta 

peste 40 de servicii audio 

în toată casa.
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Sistemul Control4 poate fi 



VIDEO ÎN 
      TOATE CAMERELE
      Simplu, curat & fără îngrămădeală



Video multi-cameră simplificat

Distribuie video în toată casa, astfel încât să te bucuri 

de conţinut superb 4K UHD în toate camerele fără să ai 

nevoie de echipamente voluminoase şi o grămadă de 

cabluri în spatele fiecărui televizor. Cu sistemul de video 

multi-cameră, toată lumea se poate bucura de acelaşi  

film sau pot urmări ce îşi doresc, atunci când doresc. 

Partajează-ţi filmoteca, serviciile de streaming video şi 

canalele de satelit în întreaga casă – nu mai este nevoie 

de echipamente dedicate şi surse video în fiecare cameră. 

Adună toate echipamentele audio şi video într-un rack 

dedicat, asigurând o instalare fără grămezi de cabluri, 

asigurând un sunet clar, video excelent 4K UHD şi o 

experienţă incredibilă în fiecare cameră.

• Navighează prin filmotecă şi servicii de video stream 

precum Netflix, Hulu şi Amazon Fire de la orice televizor, 

ecran tactil sau dispozitiv mobil—de oriunde din casă.

• Urmăreşte meciul de tenis în bibliotecă, ştirile în 

bucătărie şi filme de aventuri în camera de zi.  

Fiecare cameră are acces la toate sursele video 

şi la interfaţa intuitivă de pe televizor.

• Partajează imediat noul conţinut, pe măsură ce 

filmoteca se măreşte sau adaugi o nouă sursă  

de video pentru întreaga casă.

Ecranele tactile dedicate 

oferă o variantă elegantă 

de navigare prin filmotecă 

şi te ajută să porneşti filmul 

preferat în orice cameră.
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ILUMINAT  
INTELIGENT
Iluminatul inteligent aduce o notă 
de eleganţă, ambianţă, comoditate 
şi eficienţă energetică în întreaga 
casă.





ILUMINAT INTELIGENT
         ESTE GENIAL
            În casă şi  
afară în grădină



Iluminat elegant şi eficient

Iluminatul inteligent este una dintre cele mai mari 

oportunităţi de a influenţa subtil şi eficient ambianţa  

casei şi de a complementa estetica sa.

Poţi porni toate luminile dintr-o cameră – sau mai multe 

camere – dintr-un singur buton şi poţi varia nivelul de 

iluminare aşa cum îţi doreşti. Dacă nu doreşti să vezi  

un rând de întrerupătoare pe perete, acestea pot fi 

centralizate într-un rack din camera tehnică, lăsând neatins 

stilul casei tale.

Iluminatul intelligent este în acelaşi timp elegant şi eficient 

energetic. Lumina se aprinde când ai nevoie şi se stinge 

automat când nu este nimeni în cameră.

• Porneşte automat lumina când intri în casă.

• Foloseşte senzori de mişcare cu detecţia nivelului de 

lumină ambientală pentru a porni automat iluminatul.

• Programează stingerea luminilor când o cameră  

nu este ocupată.

• Foloseşte întrerupătoare cu butoane multiple pentru a 

controla şi altceva decât lumina, inclusiv muzica,  

jaluzelele sau temperatura – cu o singură apăsare de buton.

• Iluminaţi holurile atomat, pentru a intra în siguranţă  

în casă, imediat ce aţi intrat în garaj.

• Programează-ţi lumina din grădină să se închidă  

la răsăritul soarelui şi să pornească automat la apus.

• Simulează o prezenţă umană în casă şi atunci când  

eşti în vacanţă

Este uşor să creşti sau să scazi 

intensitatea luminoasă din 

cameră sau din toată casa –  

de la un ecran tactil.

Întrerupătoarele cu butoane 

multiple sunt configurabile 

şi pot crea orice scenariu 

ambiental doar cu apăsarea 

unui buton.
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CONFORT
& COMODITATE
Bucură-te de o casă confortabilă 
şi îmbietoare care răspunde automat 
nevoilor tale şi maximizează  
economia de energie.





   CONFORTABILĂ
& ÎMBIETOARE
       Controlul ambiental este
       inteligent & eficient energetic



Inteligent, confortabil şi convenabil

Confortul presupune mai mult decât să ajustezi 

temperatura. Controlează nivelul umidităţii, jaluzelele, 

porneşte apa caldă în baie în timp ce te îndrepţi  

spre casă şi programează-ţi casa pentru maximum  

de eficienţă energetică.

Control4 lucrează cu cei mai mari producători la nivel 

mondial, astfel încât este uşor să integrezi sistemul tău 

automat cu încălzirea în pardoseală, sistemul de circulaţie 

forţată a aerului, pompele de căldură sau sistemele  

cu alimentare duală.

• Termostatele wireless menţin o temperatură  

şi umiditate constantă, indiferent de oră sau sezon.

• Bucură-te de confort personalizat care poate  

fi activat conform planificării cu doar câteva atingeri  

ale telefonului sau tabletei tactile.

• Controlul piscinei şi al SPA-ului poate fi şi el realizat  

de pe telefon – pornirea încălzirii, a jeturilor de apă  

sau a iluminatului subacvatic.

• Senzorii șemineului sunt controlaţi de orice dispozitiv 

din casă. Apăsaţi butonul „Romantic” și relaxaţi-vă.

• Programează-ţi jaluzele, astfel încât să coboare 

la amiază, pentru a economisi costurile cu aerul 

condiţionat.

• Automatizează-ţi sistemul de irigaţii pentru a răspunde 

prognozei meteo.

Termostatul fără fir Control4  

este rezultatul a peste 50 de ani  

de experienţă în controlul  

climatului și este construit special  

pentru case inteligente.

Activează setările 

personalizate de confort 

cu doar câteva atingeri 

ale telefonului.
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REPLACE SCREEN >

COMUNICARE 
          FĂRĂ LIMITE 
           în casa ta



Interfon video de înaltă definiţie

Fie că vrei să vezi cine este la ușa de la intrare, să-l verifici 

pe bebe sau să-i chemi pe toţi la masă la cină,  

totul este simplu și comod cu video interfonul.

Cu o conexiune incredibil de rapidă și claritate ridicată, toate 

funcţionalităţile sunt activate în orice tabletă tactilă Control4.

• Înlocuiește-ţi soneria cu un interfon elegant de la Control4 

pentru a vedea cine este la ușă fără să te ridici de pe 

canapea.

• Ai o privire de ansamblu a porţii de la intrare cu imagini 

alternative de la mai multe camera.

• Sună la orice tabletă din casă pentru a vedea ce mai fac 

copiii sau să-i aduni pe toţi împreună.

Bucură-te de o conexiune 

rapidă, o imagine clară  

și sunet de înaltă calitate  

de la fiecare tabletă.

Interfonul te ajută să vezi 

cine este la poartă și să 

vezi întreaga zonă prin 

intermediul camerelor 

suplimentare.
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SIGURANŢĂ
 & SECURITATE
Securitatea inteligentă  
vă oferă liniștea sufletească știind  
că întreaga familie este în siguranţă.





   
LINIȘTE SUFLETEASCĂ
                              fie că ești acasă sau plecat



Siguranţă și securitate

Verifică ce se întâmplă în casă indiferent unde te afli. 

Primește alerte când cineva intră în casă, când ușa de la 

garaj este deschisă sau când este detectată o inundaţie. 

Securitatea inteligentă îţi asigură liniștea sufletească  

știind că întreaga familie este în siguranţă.

• Încuie toate ușile și armează alarma, totul cu o singură 

atingere indiferent de interfaţă – întrerupător inteligent, 

ecran tactil, televizor sau dispozitiv portabil.

• Vezi ce mai fac copiii, indiferent dacă ești la parter  

sau ieșit în oraș.

• Vezi imaginile de la camerele de securitate.  

Folosind aplicaţia Control4, poţi monitoriza  

cu ușurinţă camerele direct de pe mobil.

• Primește o alertă când sistemul simte o problemă, 

inclusiv inundaţii sau pur și simplu când vin  

copiii acasă de la școală.

• Acordă coduri temporare de acces pentru cei  

care livrează sau pentru personalul de serviciu.

• Combină secvenţe de lumini și echipament audio/video 

pentru a face să pară că ești acasă, chiar și când nu ești.

Serviciul 4Sight cu 

acces de oriunde te lasă 

să-ţi controlezi casa de 

oriunde din lume.

Senzorii nu sunt doar 

pentru securitate.  

Cu ei poţi automatiza  

și iluminatul și setările  

de confort.

Serviciul 4Sight cu 

acces de oriunde te lasă 
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PRODUSE
De la elegantele întrerupătoare până 
la ecranale tactile, produsele Control4 
crează o soluţie intuitivă pentru  
casa ta inteligentă.



Noua normalitate începe acum

Interfeţe 

Casa ta inteligentă Control4 se va baza cel mai probabil pe o întreagă 

varietate de interfeţe, fiecare proiectată pentru accesul simplu și 

ușor la facilităţile cele mai utilizate. Poate fi o telecomandă pentru 

experienţa audio/video, un ecran tactil pentru a naviga prin filmotecă, 

un întrerupător inteligent care înlocuiește o mulţime de comutatoare 

de lumină sau telefonul tău mobil și tabletă atunci când ești în grădină 

sau în afara casei.

Platforma 

Poţi considera controllerele Control4 ca fiind creierul sau sistemul 

de operare al casei tale. Ele gestionează întreaga automatizare, 

permiţând dispozitivelor din casă să lucreze împreună – de la iluminat 

la securitate și de la climă la muzică și video.

4Sight™ cu Anywhere Access 

4Sight oferă acces mobil securizat al casei tale în timp ce ești plecat. 

4Sight te lasă să monitorizezi camerele de securitate, să închizi ușile, 

să ajustezi temperature, să închizi poarta și să pornești luminile. Este 

disponibil pe dispozitivele mobile cu Android și iOS.
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Produsele Control4 
nu sunt doar inteligente, sunt geniale.

 

Divertisment 

Amplificatoarele Control4, matricile audio si 4K video, 

telecomenzile, oferă o experienţă excepţională în casa ta. Integrăm 

echipamente de la mărci mondiale, cum ar fi Sonos, Apple TV, 

Roku și multe altele, asigurându-ne că sistemul de automatizare 

funcţionează cu produsele pe care le ai și le iubești.

 

Iluminat inteligent 

Fie că vorbim de o casă nouă sau de renovarea uneia  

existente, întrerupătoarele și variatoarele Control4  

sunt elegante și eficiente energetic, având o varietate de 

culori și finisaje, completând decorul oricărei case.
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Confort și comoditate 

Termostatul fără fir Control4 asigură constant nivelul optim 

de conform în casă, iar inginerii Brainworks pot integra 

controlul jaluzelelor, al piscinei și al SPA-ului, al șemineului, 

astfel încât să obţineţi un nou nivel al confortului. 

Interfonul vă conectează cu oaspeţii de la intrare sau de la poartă.

Siguranţă și securitate 

Integrând mărcile de top pentru camerele de securitate, NVR-uri, 

încuietori inteligente și senzori, poţi monitoriza casa 24x7 și să fi anunţat 

imediat ce o ușă este deschisă, este o inundaţie sau ușa de la garaj 

a rămas deschisă.

Pentru o listă completă a produselor, 

vizitaţi www.brainworks.ro
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De ce Control4?

Suntem un lider incontestabil.

Am fost pionierii caselor inteligente, iar astăzi 

suntem cel mai mare producător de case 

inteligente din lume. Ne instruim și certificăm 

riguros reţeaua de instalatori independenţi pentru 

a proiecta și aplica cele mai bune soluţii pentru 

case noi sau renovări, săli de conferinţe și hoteluri, 

indiferent de locaţia dumneavoastră.

Credem în posibilitatea de a alege.

Integrăm peste 10.000 de produse electronice 

pentru a ne asigura că puteţi alege echipamentele 

care vă plac, iar noi o să le facem să lucreze 

împreună. Aplicăm standarde comune și lucrăm cu 

cei mai mari producători pentru a ne asigura  

că dispozitivele inteligente comunică între ele.

Inovăm.

Oferim o gamă largă de soluţii ce vă oferă 

posibilitatea să creaţi casa inteligentă a viselor 

dumneavoastră. Pentru că lucrăm pe o platformă 

deschisă, oferind acces altor producători la 

tehnologia noastră, aveţi flexibilitatea de a adăuga 

mai multe funcţionalităţi pe parcurs, în funcţie de 

necesităţile și dorinţele tale.



Copyright ©2016 Control4 Corporation. Toate drepturile rezervate. Control4, logo Control4, semnul bilă 4, 4Store, 4Sight, Control My Home, Everyday Easy 
și Mockupancy sunt mărci înregistrate ale Control4 Corporation în Statele Unite și/sau alte ţări. Toate celelalte nume și mărci sunt ale deţinătorilor acestora. 
Toate specificaţiile se pot modifica fără preaviz. #101523-E

control4.com  |  +1.801.523.3100

Suntem o companie de top, inspirată 

de idei ce promit mai mult confort, 

comoditate, distracţie și liniște  

pentru clienţii noștri.

Căutăm neîncetat moduri noi pentru a 

trăi mai inteligent.

Am făcut parteneriate cu ingineri 

proiectanţi extrem de bine pregătiţi care 

împărtășesc viziunea și pasiunea noastră 

pentru o viaţă trăită mai inteligent. 

Dacă le spuneţi ceea ce vă doriţi, ei pot 

combina soluţiile astfel încât să vă ajute 

să creaţi casa viselor dumneavoastră.

Întrebaţi acum un specialist  
pe www.brainworks.ro  
sau la telefon: 0374.155.755.

Dă-i casei tale 
inteligenţa pe care o merită.




