SEGMENTO: INDUSTRIAL
SISTEMA:

SOLUÇÕES IP

DOC.:

FICHA DE SOLUÇÃO

AUMENTAR A
PRODUTIVIDADE
COMUNICAÇÃO MAIS EFICIENTE

INDUSTRIAL: SOLUÇÕES IP
Já perdeu uma comunicação devido ao ruído de fundo?
Já tentou comunicar próximo de um camião ruídoso?
Procura equipamento de comunicação ATEX/EX?
Operar uma estrutura de forma eficiente e segura exige
um sistema de comunicação inteligente, confiável e de
alta qualidade. As nossas soluções são projetadas para
atender às necessidades dos proprietários, gerentes,
funcionários e visitantes desses mesmos locais. Este
sistema permite que as pessoas comuniquem ao

longo de toda a infraestrutura, zonas especifícas,
fazer um PA, anúncios em caso de emergência, entre
muitas outras coisas. Os intercomunicadores VingtorStentofon são construídos para suportarem climas
adversos como temperaturas extremas, sujidade,
ruídos e manuseamento diário.

PORQUÊ VINGTOR-STENTOFON?
O portfólio de comunicação de emergência da Vingtor-Stentofon proporciona alta qualidade de áudio software e hardware. Premindo
apenas um botão consegue obter assistência, ajuda ou suporte imediatamente. O pedido transmitido é ouvido claramente e num
tom elevado eliminando mal entendidos e más interpretações. Mesmo em ambientes ruídosos oferecemos um áudio cristalino proporcionado pelas nossas estações Turbine com amplificadores de 10 Watt e com o software de activação de cancelamento
de ruído. Os nossos produtos são de qualidade, são construídos para terem uma longa duração e são compatíveis com versões
anteriores do equipamento, permitindo deste modo que exista uma redução de custos.

www.zenitel.com

ÁREA DE PRODUÇÃO
Anúncios e comunicações
de mãos livres através
de altifalantes IP e
intercomunicadores.

PERÍMETRO
Activar alertas audio através
de detecção de movimentos
por um detector ou através
da detecção de movimento
por parte de uma câmara de
CCTV.

CENTRAL DE
CONTROLO
Integração perfeita com
rádio, CCTV controlo de
acessos e sistemas de
gestão.

SALA TÉCNICA

ARMAZÉM

ÁREAS DE RISCO

Redução de ruído de fundo quando
ocorrem variações no ruído ambiente,
permitindo uma comunicação clara
de mãos livres, monotorização, áudio,
mensagem de voz, anúncios e alertas.

Anúncios pré gravados, chamadas
de estação para estação &
anúncio de chamadas de grupo.

Chamada de intercomunicação de mãos livre com
classificação IP66 e IP 67.
EX certificado para ambientes extremos / adversos.

PORTÕES E
ENTRADAS

CONTROLO DE
ACESSO

Áudio e vídeo eficiente de
assistência para os visitantes
ou estafetas.

Controlar o acesso a
áreas restritas utilizando
comunicações de vídeo e
áudio.

ESCRITÓRIOS
Permite a comunicação
entre escritórios e
pessoal.

REENCAMINHAMENTO
SEGURANÇA COM RÁDIO
Linha de comunicação directa com
o segurança que está a fazer a
ronda através da possibilidade de
integração com o sistema VingtorStentofon.

PUBLIC ADRESS
Transmitir mensagens em
tempo real ou pré gravadas

RECOMENDAMOS:
TURBINE TCIS-1 & TCIS-2
Intercomunicadores ideais para portas, portões e cancelas.
Resistentes à sujidade, pó e água classificação IP-66.
Robustez máxima.
Cancelamento de ruído.

PONTOS DE
REFERÊNCIA:
PARA MAIS INFORMAÇÕES
ACERCA DAS NOSSAS
REFERÊNCIAS E PROJECTOS
INDUSTRIAIS STENTOFON VISITE
A NOSSA PAGINA ONLINE EM
VINGTOR-STENTOFON.COM

PAINÉIS DE CHAMADA EX INDÚSTRIAIS
Painel de chamada IP para ambientes extremos.
Dados e alimentação através do mesmo par de cabos.
Caixa em plástico anti estático.
Auscultador PTT opcional.

INDÚSTRIAL E INTERCOMUNICADOR EX
Intercomunicador de chamada IP para ambientes extremos.
Dados e alimentação através do mesmo par de cabos .
Caixa em plástico anti estático.
Auscultador PTT opcional.

TIANWAN & QINSHAN
CENTRAIS DE ENERGIA
NUCLEAR
CHINA

TELEFONE IP - LINHA DE EMERGÊNCIA
Projectado para comunicação crítica em ambientes extremos.
Apropriado para ambientes extremos, resistente a água e pó
classificação IP67.
Resistente com um revestimento em aluminio de 5 mm e de
aço inoxidável.

PNEUS GOODYEAR &
FÁBRICA DE BORRACHA
TOPEKA, KANSAS, USA

ALTIFALANTE EXIGO IP /LUZES ROTATIVAS
Ideal para responder a incidentes de segurança
Anúncios de grupo

AMPLIFICADOR DE REDE EXIGO
Ideal para distribuir som PA
Amplificadores 2x200W Classe D
Comunicação por IP

MOAGENS RAUMA
RAUMA, FINLÂNDIA

PARCERIAS E SUPORTE LOCAL
A Vingtor-Stentofon tem representações em mais de 60 paises com uma estabelecida rede
mundial de parceiros . Os nossos parceiros participaram no nosso programa de formação
técnica e de vendas da Vingtor-Stentofon para que lhe possam ofereçer o melhor suporte e
serviços na Indústria.
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A Zenitel os seus subsidiarios não assumem qualquer responsabilidade por quaisquer erros que possam aparecer nesta publicação,ou por danos causados pela informação contida na mesma. Os produtos STENTOFON e VINGTOR são desenvolvidos e comercializados
pela Zenitel. O sistema de garantia de qualidade da empresa é certificada para cumprir os requisitos da norma NS-EN ISO 9001. A Zenitel reserva-se no direito de modificar designs e alterar especificações sem qualquer notificação. PROPRIEDADE ZENITEL. Este
documento e os elementos que o completam contém informação confidencial, cuja propriedade pertence á Zenitel e não deve de ser modificada por terceiros.. É expressamente proibido qualquer divulgação, cópia, distribuição ou uso indevido que não devidamente
acordado por escrito com a Zenitel. Qualquer reprodução parcial ou total deve de incluir esta legenda. Zenitel – All rights reserved.

