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Atualmente, a oferta de mercado de sistemas de janelas centra-se essencialmente em sistemas de 
abertura tradicionais, de manuseamento manual, pouco eficazes do ponto de vista da eficiência 
energética e pouco intuitivos do ponto de vista tecnológico e consequentemente das funcionalidades de 
interação e controlo oferecidas ao utilizador final.

Com um impacto cada vez mais significativo no nosso dia a dia, a domótica surgiu para simplificar e 
melhorar o quotidiano dos utilizadores dos edifícios, satisfazendo as suas necessidades de comunicação, 
conforto e segurança, através do controlo da iluminação, climatização, sistemas de segurança e gestão de 
outros equipamentos, através de processos mais confortáveis para o utilizador, como por exemplo 
utilização de comandos por toque, utilização de dispositivos móveis para controlo remoto e criação de 
sistemas autónomos que se adaptam às condições ambientais.

Objetivos: 

O principal objetivo do SmartFRAME visa o desenvolvimento de um produto único, dentro de um conceito 
de janela inteligente (“SmartFRAME”) que se resume na janela constituída em perfis de alumínio ou fibra 
de vidro pultrudidos, e com várias tecnologias integradas, assentando sobre 4 linhas de I&D: I&D em 
janelas inteligentes com integração de sistemas autónomas, interação e domótica, I&D em janelas 
inteligentes para melhoria de conforto e eficiência energética das habitações; I&D em software para 
plataformas de controlo e monotorização online e I&D em processos de integração dos sistemas e 
periféricos.

Pretende-se criar no âmbito deste projeto uma janela com novas funcionalidades que permitam a eficaz 
ventilação, controlo de fluxos de ar e filtragem de ar autónomos, no sentido de garantir a qualidade do ar 
nos espaços interiores dos edifícios, a elevada eficiência energética, o conforto e a segurança, a 
capacidade de interagir com o utilizador final de uma forma intuitiva, alicerçada pelas novas tecnologias 
“gestual control motion”, e ainda pela integração de painéis de controlo digitais “touch".



Resultados: 

No presente projeto, pretende-se criar um produto único, dentro de um conceito de janela inteligente 
(“SmartFRAME”), que se resuma numa janela constituída em perfis de alumínio ou fibra de vidro 
pultrudidos, e com várias tecnologias integradas, assentando sobre 4 linhas de I&D:

I&D em janelas inteligentes com integração de sistemas autónomos, interação e domótica;
I&D em janelas inteligentes para melhoria de conforto e eficiência energética das habitações;
I&D em software para plataformas de controlo e monotorização online;  
I&D em processos de integração dos sistemas e periféricos.




