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SEGURANÇA DE EDIFÍCIOS & SEGURANÇA PÚBLICA: SOLUCÕES IP SOLUTIONS
Gostaria de depender de um sistema de segurança em que não pode falar e ouvir?
Já alguma vez ficou preso num elevador sem ter possibilidade de comunicar?
Alguma vez visitou uma empresa com a porta fechada e sem um intercomunicador IP?

EDIFÍCIOS INTERACTIVOS COM
INTERCOMUNICADOR IP E
ALTIFALANTES
O seu edifício torna-se interactivo ao adicionar-lhe
intercomunicação IP e altifalantes.
Os seguranças podem falar imediatamente com as
pessoas que estão a ver no sistema de videovigilância
independentemente da distância. Se a pessoa está perdida ou
simplesmente precisa de ajuda, é mais fácil para comunicar
directamente com a pessoa responsável. Por outro lado, se
a pessoa estiver com más intenções os seguranças podem
intervir desde logo, prevenindo situações de risco.
Combinando áudio, controlo de acessos e câmaras fica com
a possibilidade de falar, ver e ouvir.
A Vingtor-Stentofon torna mais fácil dar as boas vindas,
guiar, ajudar ou alertar pessoas em qualquer ponto do
edifício ou nas imediações.

www.zenitel.com

LOCAIS REMOTOS EM REDE

ZONAS DE EVACUAÇÃO COM INTERCOMUNICADOR

Tecnologia IP proporciona uma
fácil integração de locais remotos
numa só solução

Torna mais fácil identificar e enviar ajuda para
pessoas que não tem possibilidade de evacuar
um edifício em que os elevadores deixaram de
funcionar.

COMUNICAÇÃO ELEVADOR
Comunicação directa
com a sala de controlo.

ENTRADA DE PESSOAL/
PORTAS LATERAIS

COLUNAS ENDEREÇAVEIS IP

Leitor de cartões para abertura
de porta e intercomunicação
com CCTV proporciona maior
segurança e fácil acesso ás
instalações.

Para public
address
e anúncios gerais.

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

PONTO DE AJUDA
Em caso de
emergência ou em
caso de necessidade.

RECEPÇÃO

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

ENTRADA E PORTÕES

Uma só recepcionista pode
gerir todas as assistências
e comunicações de um só
local.

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

REENCAMINHAMENTO
SEGURANÇA COM RÁDIO
Linha de comunicação directa com o
segurança que está a fazer a ronda.

SEGURANÇA DE EDIFÍCIOS & SEGURANÇA PÚBLICA: SOLUCÕES IP

RECOMENDAMOS:
SALA DE CONTROLO MASTER
Estação Master IP de embutir (1008031000).
Unidade IP DAK-48 (1008010100).
Auscultador para Estação Master IP de embutir (1008097100).
CRM V Licença (1009648001).
Ideal para salas de controlo.
Até 52 teclas de acesso directo (DAK) programáveis.
Switch com gestão integrada fornecendo características de
rede e de segurança avançados.

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

ESTAÇÃO DE VISOR DUPLO (1008007000)
Ideal para recepcionistas e seguranças.
Acesso directo a lista de endereços e funções das teclas
(Abertura de porta…).
Áudio cristalino.
Equipamento extra:
Microfone para a Estação de visor duplo (1007007010)

MUSEU DO LOUVRE
PARIS, FRANÇA

TURBINE TCIS-2 (1008111020)
Intercomunicadores ideais para portas, portões e cancelas.
Design universal adaptado para pessoas com deficiência.
Máxima robustez.

TURBINE TCIS-6 (1008111060)

ATLANTIS HOTEL, PALM
JUMEIRAH RESORT
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Ideal para abertura de portas.
OLED Visor com lista de endereços.

ALTIFALANTE IP EXIGO
Ideal para responder a incidentes de segurança.
Anúncios de grupo.

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.
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