
E A MINHA CASA FALA-ME



O MUNDO MUDA,  
K•LINE TAMBÉN 

Hoje em dia estamos todos ligados graças à tecnologia. Consultamos como é que está o tempo no 
outro lado do mundo, lemos artigos de imprensa estrangeira e assistimos em direto aos grandes 
acontecimentos sem sairmos de casa. Sem dúvida que as informações circulam e partilhamos 
sem fronteiras. E, no entanto, algumas perguntas que colocamos no nosso dia a dia ficam sem 
resposta: “Fechei bem as janelas antes de sair?”.

Com a K•LINE, as informações entram na sua casa para lhe oferecer a comodidade de uma casa 
conectada. Descubra a K•LINE Smart Home, a inovação da K•LINE que lhe simplifica a vida!
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Quem é que nunca se perguntou se as janelas ficaram bem fechadas antes de sair de casa ou 
se o alarme estava ativado? Com a K•LINE Smart Home, não faça mais perguntas: faça-as 
diretamente à sua casa. 

Devido ao seu espírito inovador desde o momento em que foi criada, a K•LINE desenvolveu a sua 
própria solução para conectar a casa: K•LINE Smart Home. Os detetores de bloqueio integrados 

(DVI), combinados com  uma aplicação gratuita, permitem-lhe ter informações permanentes sobre 
a segurança da sua casa.

Uma inovação que a K•LINE propõe ao grande público para a janela conectada se tornar o novo 
modelo. 
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CONECTE-SE COM 
A SUA CASA 



“Às vezes ao longo do dia, 
pergunto-me se ativei o alarme 

antes de sair de manhã.
Felizmente, com a K•LINE Smart 
Home posso fazê-lo à distância”
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“Quando cheguei ao escritório 
verifiquei, graças à app da K•LINE 

Smart Home, que tinha a porta de correr 
fechada mas não bloqueada. Para 

proteger a minha casa, fecho o estore”

“Quando saímos no fim de semana, 
apercebemo-nos que nos tínhamos 
esquecido de fechar as janelas. 

Com a K•LINE Smart Home podemos 
verificar se a nossa casa está bem 

protegida”

A INFORMAÇÃO SOBRE A SEGURANÇA DA SUA CASA NA 
PONTA DOS SEUS DEDOS
Por vezes, uma janela que parece fechada, de facto só está ajustada, mas 
não bloqueada. Para ter informações constantes sobre a abertura ou 
fecho das suas portas e janelas, portanto, sobre a segurança da sua casa, 
escolha a K•LINE Smart Home.

“Lembrei-me de fechar
a porta de entrada

à chave
antes de sair??”



A REVOLUÇÃO

O DETETOR DE BLOQUEIO INTEGRADO (DVI),
UM GRANDE PASSO PARA A SEGURANÇA

DVI EM PORTAS DE CORRER

DVI EM JANELAS

DVI EM PORTAS DE ENTRADA

• Situado em frente ao DVI, o íman hexagonal está montado sobre a cremona.

A posição do íman relativamente aos sensores de deteção magnética indica assim o 
estado da carpintaria: carpintaria aberta ou carpintaria bloqueada.

• A chapa-testa com DVI deteta o trinco.
- Se a folha de serviço estiver aberta ou ajustada > porta aberta.
-  Se a porta estiver fechada à chave > porta fechada à chave.

•  Situado em frente ao DVI, o íman está preso com clipe sobre a cremona.

A posição do íman relativamente aos sensores de deteção magnética indica desta forma o 
estado da carpintaria: carpintaria aberta ou carpintaria bloqueada.

Nas portas de correr, 
independentemente do número de 
DVI, a app proporciona uma única 
informação: 

-  Se pelo menos um dos DVI está 
aberto  

> janela aberta.

- Se TODOS os DVI da porta de
   correr estão bloqueados  
> janela bloqueada.
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•  UNIVERSAL :  

Ao contrário de outros produtos 
do mercado, o Detetor de Bloqueio 
Integrado (DVI) está disponível para 
toda a gama da K•LINE: janelas, 
portas de correr e portas de entrada 
podem vir equipadas diretamente de 
fábrica com esta nova tecnologia.

•  MAIS DO QUE FECHADA, 
BLOQUEADA: 

Enquanto um detetor de abertura 
clássica se limita a informar se a 
carpintaria está fechada, o Detetor de 
bloqueio Integrado K•LINE indica-
lhe se a sua carpintaria está ou não 
bloqueada. O Detetor de Bloqueio 
Integrado proporciona-lhe uma 
informação ajustada, que lhe evitar 
cair em armadilhas visuais e permite-
lhe conhecer o estado das suas 
carpintarias: abertas ou bloqueadas.
Uma informação essencial para a sua 
segurança e bem-estar.

•  AO ALCANCE DE TODOS:  

O DVI K•LINE está disponível 
a um preço único de 20 € (PVP 
recomendado por unidade) para 
qualquer carpintaria (janela, porta de 
correr ou porta de entrada). 

A função DETECT é o resultado de 3 anos de investigação e 
desenvolvimento e é efetiva graças a um detetor de bloqueio integrado na 
porta ou na janela. Um grande avanço para o mundo da carpintaria e para 
o seu estilo de vida.

•  O DVI (do francês Détecteur de Verrouillage Intégré) ou Detetor de Bloqueio Integrado é um sensor sem fios que permite que 
cada carpintaria equipada com o mesmo — praticáveis, portas de correr e portas — informe sobre o seu próprio estado:

O QUE É O DVI?

carpintaria em posição de bloqueio  carpintaria em posição aberta



A K•LINE decidiu inovar para lhe oferecer um maior conforto na sua vida diária.
Com toda a tranquilidade.
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DETECT, UMA REVOLUÇÃO INVISÍVEL PARA 
UMA VIDA MAIS FÁCIL

DISCRIÇÃO GARANTIDA COM O DVI K•LINE UM SISTEMA SIMPLES E ACESSÍVEL

•  DESENHO INVISÍVEL: Integrado de fábrica durante o processo de produção da carpintaria, o DVI ou Detetor de Bloqueio 
Integrado funde-se com a janela de alumínio. Perfeitamente integrado na carpintaria, é invisível quando esta está fechada.

 
•  SEM CABOS: O DVI ou Detetor de Bloqueio Integrado é um sensor sem fios, ou seja, sem cabos elétricos (a cablagem não é 

necessária). 

•  UTÓNOMO : É entregue com baterias de 5 anos de duração.

•  FÁCIL DE INSTALAR : 

-  Integrado diretamente de fábrica sobre a carpintaria, não exige manipulação adicional durante a instalação.

- Fácil de se pôr em funcionamento: só é preciso ligar a janela à app K•LINE Smart Home.

•  SIMPLES DE CONTROLAR: 

- Uma app de controlo simples, personalizável, por exemplo, com o modo foto (na imagem de cima).
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COMPROVO À DISTÂNCIA O ESTADO DAS MINHAS CARPINTARIAS

SEGURANÇA PARA TODAS AS 
MINHAS CARPINTARIAS

MANTENHA A SUA CASA PERMANENTEMENTE CONTROLADA
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Pas carpintarias não aptas para o Detetor de 
Bloqueio Integrado, a K•LINE propõe-lhe um 
Detetor de Abertura visível (DO).
Instalado sobre a carpintaria, permite 
saber se esta está aberta ou fechada. De 
especial interesse para as portas Premium 
ou Monopainel Steel bem como para as 
carpintarias em arco ou em forma de trapézio.

Tem de ser fechada manualmente. Também posso fechar o respetivo estore.

VERIFICO O ESTADO DAS MINHAS PORTAS E JANELAS 
COM O MEU SMARTPHONE OU TABLET

O DETETOR DE BLOQUEIO INTEGRADO:
COMO FUNCIONA?

Graças à app K•LINE Smart Home e aos Detetores de Bloqueio Integrado 
(DVI), esteja onde estiver, vejo constantemente o estado das carpintarias da 
minha casa.

Um cadeado no ícone indica-me se a carpintaria está bloqueada.

•  Sincronizo os meus Detetores de Bloqueio Integrado com a app K•LINE Smart Home.

• Verifico em tempo real se as minhas carpintarias estão abertas ou bloqueadas. 

•  Se for necessário, atuo à distância (desço os estores, ativo o alarme, etc.). 

• Tenho plena confiança na segurança da minha casa e dos ocupantes.

•  A janela está aberta

•  A porta de correr
   está aberta

•  A porta da entrada   
está aberta

•   A porta de correr 
   está bloqueada

•  La porta da entrada  
está fechada à chave

•  A janela está bloqueada
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•  Porta de serviço 
fechada

•  Porta de serviço 
aberta

VENTANAS

PUERTA DE ENTRADA

abierta

PUERTA DE SERVICIO

cerrada

VENTANA SALÓN

bloqueada

VENTANA HABITACIÓN

abierta

VENTANA COCINA

abierta para ventilación
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KIT DE ALARME K•LI NE  
CONTROLE A SEGURANÇA DA SUA CASA
Graças às informações que o Detetor de Bloqueio Integrado envia, controlo 
o estado das carpintarias da minha casa. Ao ligar os Detetores de Bloqueio 
Integrado a um kit de Alarme K•LINE, disponho de um alarme perimétrico 
que deteta e assinala a presença de intrusos na minha casa.

•  Kit de alarme : 820 €  
(PVP recomendado; não inclui instalação).

•  Possibilidade de ampliar o kit de Alarme K•LINE 
com a oferta do Alarme Delta Dore.

O kit de Alarme K•LINE por completo é composto de:

• 1 central sirene para dar o alerta.

•  1 teclado interior tátil que permite ativar ou desativar o alarme e criar 
várias zonas de vigilância.

• 2 minitelecomandos para controlar o alarme.

ACESSÍVEL

COMPOSIÇÃO DO KIT DE ALARME K•LINE
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COMO FUNCIONA O ALARME? 

AO VOLTAR A CASA

QUANDO NÃO ESTOU EM CASA

•  Mantenho-me informado, em tempo real e à distância, sobre a segurança da minha 
casa e da minha família. Alarme ativo = casa vigiada.

•  Se uma carpintaria for aberta estndo o alarme ativado, o ícone de alarme da K•LINE 
Smart Home que tenho no smartphone muda. Ao mesmo tempo, a sirene de alarme 
em casa é disparada.

•  Desativo o meu alarme marcando o código de acesso no meu Smartphone, no 
Digicode® ou com telecomando.

•  Se estiver aberto ou não trancado, informa-me para 
decidir se devo activar o alarme:

 : pelo menos uma carpintaria está aberto;

 : é detetada uma falha (acontecimento não
 desejado, pilhas esgotadas);

 : acesso ao historial de acontecimentos.

•  Posso agir em conformidade: regressar a casa, avisar 
um terceiro, ativar uma câmara de vigilância para ver 
o que está a acontecer.

AO SAIR DE CASA

•  Quando saio de casa, verifico se todas as portas e 
janelas estão bloqueadas.

•  Através do meu código de acesso, ativo o alarme 
com o smartphone, o Digicode® ou o telecomando. 

•  Recebo informações que me confirmam que o 
alarme está ativado e a minha casa protegida.

•  Se uma das janelas estiver aberta ou não bloqueada, 
comunica-mo e posso decidir se, apesar de tudo, 
ativo o alarme.

O DIGICODE® E A CÂMARA

O Digicode®* A câmara*

*Opcional



“Acabaram-se as perdas das 
chaves ou os esquecimentos 

destas! Graças à K•LINE Smart 
Home, a mãe abre-me a porta 

da entrada à distância”

“Com a K•LINE Smart Home já 
não é preciso controlar as chaves 
de casa. Com a app no telemóvel, 
podemos entrar e sair com total 

independência”

“Quando volto a casa do 
mercado, abro a porta com o 

telecomando e pronto!
Descarrego as compras com 

toda a comodidade ” 

“Já não é necessário estorvar 
o meu cliente quando vou 
a casa dele para lhe fazer 
a manutenção da caldeira. 
Telefono-lhe quando chego 

e ele abre-me a porta à 
distância com o smartphone ”

ABRA A PORTA DE ENTRADA À DISTÂNCIA COM
Proporcionar segurança e simplificar a vida diária são os objetivos da casa conectada. Abrir à 
distância a porta da entrada está, portanto, em consonância com estas metas e é possível graças 
à la app K•LINE Smart Home.
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• Abro a porta da entrada à distância: um motor deixa-a entreaberta.

•  Recebo confirmação imediata de que a ordem dada foi executada.

• É preciso fechá-la manualmente in situ.

•  Com a minha chave, posso entrar em casa em qualquer altura, mesmo em caso de corte elétrico.

•  Quando fecho a porta à chave, desativo a abertura eletrónica e posso ir de férias totalmente sossegado.

COMO FUNCIONA A POD*?

20/21

• Porta aberta:

É necessário fechá-la 
manualmente.

La apertura electrónica 
a distancia está 
desactivada.
Sólo puede abrirse la 
puerta con llave, por 
dentro o por fuera.

• Porta fechada à chave:

• Porta bloqueada:

Minitelecomando O Digicode®

COMANDOS EXTERIORES

UMA PORTA CONECTADA TORNA A VIDA MAIS SEGURA
Com a app K•LINE Smart Home, o comando GLOSS, o minitelecomando 
e o Digicode®, controlo a porta de entrada da minha casa a partir do 
interior ou à distância. 

* A opção POD (Porta de Abertura à Distância) é compatível com todos os modelos de portas de entrada de uma folha, com puxador de barra exterior, das coleções Perspective, 
Contemporaine, Caractère, Prestige e Créative. A instalação da PO D tem de ser realizada por um profissional qualificado e em conformidade com a norma em vigor

Ao fechar a porta à chave, desde o interior ou o exterior, estou a desativar a abertura eletrónica 
para uma maior segurança.

COM A APP OU O COMANDO INTERIOR GLOSS,
SEI SEMPRE O ESTADO DA PORTA DA ENTRADA

•  Como garantir a 
segurança no dia a dia??

A fechadura motorizada com abertura 
à distância de que a POD dispõe 
é, antes de mais, uma fechadura 
automática com 5 pontos de fecho.

•  Como desativar a 
abertura eletrónica da 
PAD para uma maior 
tranquilidade?

A POD pode ser fechada à chave por 
dentro ou por fora, o que desativa a 
abertura eletrónica para uma maior 
tranquilidade. Neste caso, a porta só 
pode ser aberta com chave.

•  Como ter a certeza 
de que a PAD não se 
abrirá em caso de corte 
elétrico?

Em caso de corte elétrico é impossível 
soltar eletronicamente os ganchos e 
pernos, portanto, a porta permanecerá 
fechada.

E A SEGURANÇA?

A POD pode ser aberta:
> Por dentro: 

-  Clicando uma vez no comando de parede GLOSS, 
-  Clicando no smartphone ou no tablet,
- Clicando uma vez no minicomando,
-  Com o puxador interior ou com a chave.

> Por fora: 
-  Clicando no smartphone ou no tablet,
-  Clicando uma vez no minicomando,
- Com a chave, 
- Com o Digicode®.
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“No verão, enquanto 
navego no meu tablet, 

controlo a iluminação e 
evito que a casa aqueça 
em excesso descendo 

os estores e orientando 
as lâminas dos estores 

venezianos”

“No inverno, enquanto dou um 
passeio, abro os estores para 

aproveitar o calor do sol para 
aquecer o interior da casa”

“Às vezes, de manhã, esqueço-me de abrir
os estores. Com a K•LINE Smart Home posso
fazê-lo à distância a partir do trabalho”

“Durante o fim de semana 
ou as férias, para simular 

que estou em casa, programo 
os estores para se abrirem e 
fecharem automaticamente”

22/23

CONTROLAR À DISTÂNCIA OS MEUS ESTORES
COM A PONTA DOS DEDOS
A K•LINE tem uma app que é fácil de usar, evolutiva e económica. Simples e 
prática, permite-me controlar diretamente todos e cada um dos meus estores 
para a minha comodidade.



CONTROLO À DISTÂNCIA OS ESTORES 
CONVENCIONAIS E OS VENEZIANOS

Subo ou desço os estores, ou oriento as lâminas dos estores venezianos. 
Tenho acesso direto às minhas posições favoritas.
Recebo confirmação imediata de que a ordem dada foi executada.

CONTROLO OS ESTORES COM O SMARTPHONE 
OU O TABLET
Com a app K•LINE Smart Home e os comandos GLOSS, controlo os estores 
desde casa ou à distância.

CENTRALIZO A ABERTURA 
OU O FECHO DOS ESTORES

Agrupo todos os estores da casa inteira ou por quartos. Faço-os funcionar ao mesmo tempo 
com a app K•LINE Smart Home ou com os comandos agrupados K•LINE GLOSS.

Orientação das lâminas de 
um estore veneziano

Abertura/fecho de um estore 
convencional ou veneziano

Botão de parede K•LINE 
GLOSS para grupo. Comando portátil

K•LINE GLOSS.
Agrupamento por andar/zona 
e por quarto.
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CRIO CENÁRIOS

Com a app K•LINE Smart Home crio cenários adaptados ao 
meu estilo de vida.

Associo o meu cenário à função “Agenda” da app. Desta forma, 
programo automaticamente o controlo dos meus estores 
consoante os dias da semana…

Durante o fim de semana ou as férias, com a K•LINE 
Smart Home, programo ou ativo a abertura e o fecho dos 
estores para parecer que há alguém em casa e dissuadir 
os ladrões.

SIMULO QUE HÁ ALGUÉM
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DETETOR DE FUMOS CONECTADO ILUMINAÇÃO PROGRAMÁVEL E CONTROLÁVEL 

• Ideal para alertar sobre um eventual perigo de incêndio.

•  No caso de detetar fumo, abre automaticamente os estores 
motorizados, o que permite uma via de escape se a corrente elétrica 
for cortada.

•  Até 10 anos de autonomia, para facilitar a manutenção.

• Ligação ou apagamento de todos os candeeiros conectados de um único quarto com um único gesto. 

• Compatível com todos os tipos de lâmpadas (LED, de baixo consumo, halogéneas, etc.). 

AQUECIMENTO INTUITIVO

• Controlo e programação intuitivos do aquecimento por termostato. 

• Solução compatível com o ecossistema conectado Delta Dore (via Tydom). 

CÂMARA INTERIOR CONECTADA

• Vigile a sua casa à distância com o seu smartphone ou tablet.

• Função Live Streaming gratuita: vigilância de dia e de noite, 24 horas
   por dia, 7 dias por semana com a app K•LINE Smart Home.

• Proteção da privacidade: possibilidade de desativar o acesso à 
   câmara para proteger a intimidade dos ocupantes.

•  Acesso aos dados de vídeo com uma ligação encriptada segura.

CONECTE TUDO AQUILO DE QUE PRECISA 
COM UMA ÚNICA APLICAÇÃO!
Além de portas e janelas, alarme e estores, a K•LINE Smart Home permite-lhe 
gerir o dia a dia da sua casa.
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A MINHA CASA CONECTADA COM A MÁXIMA SIMPLICIDADE

28/29

Em casa ou em qualquer outro lugar, com a app gratuita K•LINE Smart 
Home poderá controlar com um simples gesto todos os equipamentos da 
sua casa: porta de entrada, alarme, janelas, estores, iluminação…

UMA INSTALAÇÃO DO MAIS FÁCIL QUE HÁ

PREÇOS AO ALCANCE DE TODOS OS BOLSOS

1 APP DESCARREGÁVEL

sistema operativo

iOS  ou  Android

1 CAIXA 
DOMÓTICA 
TYDOM 1.0 

O SEU ROUTER

1 SMARTPHONE OU  
1 TABLET

A

C

B

D

2 -  Escolho o equipamento que quero 
conectar (estore convencional, 
veneziano, etc.).

3 - Fotografo o quarto. 4 -Coloco os ícones dos produtos em cima 
da fotografia.

5 -   Controlo o estore desde o quarto ou à 
distância e recebo confirmação imediata.

1 -  Descarregue a app K•LINE Smart 
Home da App Store ou do Google play.

O MODO FOTO

Extremamente simples, o modo foto 
permite personalizar a app para esta 
poder ser controlada de forma muito 
intuitiva.

*PVP recomendado.

• App gratuita compatível com Apple iOs e Android.

• Uma caixa domótica Tydom 1.0 por 155 €*, sem despesas de assinatura.

•  Janelas, portas de correr e portas com DVI pré-instalada de fábrica: 20€* por DVI. 

• Detetor de Abertura visível (DO); é entregue por instalar: 65€*.

• Opção POD sem instalação: 900€*.

• Kit de alarme: 820€*.

• Minitelecomando: 55€*.

• Digicode®: 246€*.

• Detetor de fumo: 91€*.

• Câmara interior: 246€*.
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ABRE-LHE O UNIVERSO 
DA CASA CONECTADA

*Producto não proporcionado pela K•LINE, mas controlável com a aplicação K•LINE Smart Home em colaboração com a Delta Dore, sujeito à compatibilidade com o seu 
equipamento. Peça conselho ao seu instalador. 

ESTORES

Controlo 
os estores 
convencionais 
e os venezianos 
desde o quarto 
ou à distância 
com o meu 
smartphone ou o 
meu tablet.

AGENDA

Durante a 
semana, 
programo os 
estores para se 
abrirem às 6h30 
e nos fins de 
semana às 9 h.

GARAGEM*

Abro e fecho 
a garagem 
com um 
simples gesto 
através dol 
smartphone.

PORTA DE 
ENTRADA

Abro a porta 
à distância 
e verifico 
constantemente 
se está aberta, 
fechada ou 
fechada à chave.

CENÁRIOS

Programo 
os estores, a 
iluminação e a 
porta de entrada 
para se ativarem 
automaticamente 
conforme o meu 
estilo de vida.

AQUECIMENTO*

Controlo a 
caldeira e regulo 
o aquecimento 
graças ao 
termostato 
programável para 
uma temperatura 
interior sempre 
agradável.

CONSUMO*

Poupo energia 
controlando o 
meu consumo 
de aquecimento, 
eletricidade, 
água, etc.

QUARTOS

Controlo o 
aquecimento, 
a iluminação 
e os estores 
de cada quarto 
separadamente 
ou de forma 
centralizada para 
toda a casa.

ILUMINAÇÃO*

Posso acender 
e apagar as 
luzes e criar 
um ambiente 
acolhedor com o 
meu smartphone 
ou o meu tablet.

ENTRADA*

Controlo a porta 
de entrada 
à distância 
(abertura e 
fecho).

ALARMA

Asseguro e 
protejo a minha 
casa contra os 
intrusos através 
de um sistema de 
alarme.

NOVIDADE
JANELAS

Estou sempre 
informado 
sobre o estado 
das minhas 
janelas:
abertas ou 
bloqueadas.

NOVIDADE

Especialista em domótica há mais de 40 anos, a Delta Dore tem soluções 
compatíveis com os equipamentos conectados de muitas outras marcas. 

O sistema evolutivo da Delta Dore permite-lhe acrescentar novos equipamentos conectados em 
função das suas necessidades.

Janelas

Agenda

Cenários

Quartos

Consumo

Iluminação

Estores

Aquecimento

Porta de entrada

Alarme

Entrada
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Agenda
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Porta de entrada

Alarme
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Descubra o universo da casa conectada K•LINE 
e veja o vídeo de apresentação da app em:

www.ventanaskline.com
www.janelaskline.com

Descarregar a app K•LINE Smart Home 
LIVRE e GRATUITO

K•LINE 
Tel. (+34) 935 735 320 -Fax (+34) 935 735 321

Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés (Barcelona) - ESPANHA
aluminio@ventanaskline.com

+ (34) 935 735 320Tél.Webwww.ventanaskline.com




