Bem vindo ao Mundo HIQ
Com mais de 20 anos de experiência em automatização de edifícios isto é o que lhe oferecemos.
Valor Acrescentado


Coloque-se como lider de Mercado ao oferecer tecnologia de ponta.



Seja a força através da mudança e deixe o comum para trás



A pecepção de valor já não se mede apenas pela aparência, mas cada vez mais pelo nível de conforto e segurança.



A satisfação do consumidor melhora exponencialmente através da simplicidade de controlo via smartphone.



Escolha saudável: inexistente radiação ionizante de 50Hz proveniente de instalações de 24VDC, (230V/50Hz)
apenas quando e onde necessário.



Casas conectadas oferecem uma melhor experiência ao consumidor.



Satisfação do cliente

Custo/Eficiência


HIQ, oferece-lhe o melhor preço/desempenho, acrescentando valor ao seu projecto.



Custo extremamente competitivo mesmo quando comparado com sistemas não inteligentes, com a vantagem de
poder instalar os nossos produtos em diferentes estagios e com diferentes orçamentos.



Poupe dinheiro com as nossas soluções, reduzindo o tempo de instalação e a quantidade dos materiais utilizados
pelos instaladores eléctricos (eletricistas).



Sem requerer qualquer habilidade técnica específica, todos são capazes de configurar o Sistema.



Permita aos seus clientes futuras expansões sem necessidade de trabalhos de construção adicionais.



A integração dos processos de fabrico e controlo de qualidade permitem oferecer uma melhor qualidade do
produto assim como incrementar a satisfação do cliente.

Eficiência Energética


Permita que as suas casas aprendam com os seus clientes, deixe-os ensinar-lhes quais são as suas necessidades
básicas e assim, não irão apenas aprender como se irão adaptar às preferências de cada consumidor.



Ofereça aos seus clientes o controlo total para definir diferentes horários de aquecimento / arrefecimento tanto
para dias de semana como para fins de semana.



Total controlo sobre a fatura de eletricidade com análise completa do consumo elétrico.



As suas casas beneficiarão das smart grids e apenas utilizam a energia mais barata em cada momento.

Habitação Activa


Inclua a nossa planta de energia solar, Robotina. HEMS - Sistema de gestão de energia para habitações, com
bateria, para que estas se tornem auto-suficientes e independentes da energia elétrica proveniente da rede.
Melhore ainda mais as suas poupanças energéticas.

Conforto e Segurança


Defina as suas “cenas”, para que com um simples pressionar de botão a sua casa se transforme de acordo com a
aquilo que deseja dela, seja o acordar com luz solar, o assistir a um filme ou mesmo para quando está atrasado e
necessita de desligar tudo. Tudo isto pode ser feito através do seu smartphone ou dos nossos “botões de cenas”.



As nossas soluções proporcionam aos seus clientes paz de espírito quando estão ausentes, seja por criar a ilusão
de estarem em casa com luzes que ligam e desligam alternadamente ou por saberem que serão alertados em
caso de uma fuga de gás, água, etc.

Habitações Conectadas



Ofereça aos seus clientes “uma casa fora de casa”. Mantenha-os em contacto com as suas casas através dos
servicos HiQ Universo (cloud).
Além de tudo pode ainda desenvolver os seus próprios serviços de manutenção, instalações, gestão e mais,
sendo que todos estes serviços podem ser controlados e monitorizados remotamente.

