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

EDIFÍCIOS INTERATIVOS COM
INTERCOMUNICADORES E ALTOFALANTES IP
O seu edifício torna-se interativo com a adição de intercomunicação e alta voz IP. Os seguranças podem falar
imediatamente com as pessoas que estão monitorando no
sistema de CFTV, independentemente da distância.Uma
pessoa perdida ou simplesmente precisando de ajud pode
comunicar-se diretamente com a pessoa responsável. Por
outro lado, uma pessoa com más intenções podem ser
rapidamente abordadas por seguranças locais, prevenindo
situações de risco. A combinação de áudio, controle de
acesso e CFTV permite interação máxima em falar, ver e
ouvir.
A Vingtor-Stentofon torna mais fácil as boas vindas,
guia, assistência ou alerta de 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 DO ELEVADOR
Comunicação direta
com a sala de controle.

ENTRADA DE PESSOAL/
PORTAS LATERAIS

ALTO-FALANTES IP

Leitor de cartões para abertura
de porta e intercomunicação
integrada ao CFTV
proporciona maior segurança
e fácil acesso às instalações.

Individualmente
endereçáveis, para
anúncios públicos
alarme geral

ou

CENTRAL DE CONTROLE
Integração perfeita com
rádio, CFTV, controle de
acesso 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 de mãos livres e monitoramento de áudio claros, além de mensagem
de voz, anúncios e alertas.

ENTRADA E PORTÕES

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

PATRULHAMENTO DE GUARDAS COM RÁDIO

Áudio e vídeo eficiente
de assistência para visitantes ou entregadores.

Linha de comunicação direta com guardas
em ronda através das possibilidades de
integração dos sistemas Vingtor-Stentofon.

SEGURANÇA DE EDIFÍCIOS & SEGURANÇA PÚBLICA: SOLUCÕES IP

NOSSAS RECOMENDAÇÕES:
SALA DE CONTROLE 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 100 Teclas de Acesso Direto (DAK) programáveis
Switch gerenciável integrado fornecendo recursos avançados
de rede e segurança

REFERÊNCIAS
SELECIONADAS:
VISITE-NOS EM ZENITEL.COM
PARA MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE NOSSAS REFERÊNCIAS
E MAIS PROJETOS
VINGTOR-STENTOFON EM
INFRAESTRUTURA.

ESTAÇÃO DE VISOR DUPLO (1008007000)
Ideal para recepcionistas e seguranças.
Acesso direto à lista de endereços e teclas de função (abertura
de portas, alarmes, etc.)
Áudio cristalino.
Equipamento extra:
Microfone para a Estação de visor duplo (1007007010)

MUSEU DO LOUVRE
PARIS, FRANÇA

TURBINE TCIS-2 (1008111020)
Interfones ideais para portarias, portões e barreiras
Design universal adaptado para pessoas com deficiência
Extremamente robusto

TURBINE TCIS-6 (1008111060)

ATLANTIS HOTEL, PALM
JUMEIRAH RESORT
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

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

CORNETA IP EXIGO
Ideal para resposta a incidentes de segurança
Anúncio público em zonas

SHANGHAI PUDONG
AEROPORTO
INTERNACIONAL (SPIA)
SHANGHAI, REPÚBLICA POPULAR DA
CHINA

PORQUÊ VINGTOR-STENTOFON?
O portfólio de comunicação crítica Vingtor-Stentofon dispõe de hardware e
software com o estado-da-arte em qualidade de áudio . Basta pressionar um
botão para requisitar apoio imediato. A voz do outro lado será ouvida alta e
clara, eliminando mal-entendidos ou interpretações equivocadas. Mesmo em
ambientes muito ruidosos, oferecemos áudio cristalino em nossas estações
Turbine com amplificadores de 10 watts e software de cancelamento ativo de
ruído incluído. Nossos produtos de qualidade são construídos para durar, com
retro-compatibilidade; reduzindo seu custo total de propriedade.
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