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DOC.:

FICHA DE SOLUÇÃO

AUMENTE A
PRODUTIVIDADE
COM UMA COMUNICAÇÃO MAIS EFICIENTE
INDUSTRIAL: SOLUÇÕES IP
Já perdeu uma comunicação devido ao ruído de fundo?
Já tentou se comunicar próximo de um caminhão 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. Nossas soluções são
projetadas para atender às necessidades de proprietários, gerentes, funcionários e visitantes. Elas
permitem comunicação ao longo de toda uma

infraestrutura ou em zonas especifícas, realizando
anúncios públicos ou de emergência, entre muitas
outras possibilidades. Os intercomunicadores Vingtor-Stentofon são construídos para suportarem climas
adversos como temperaturas extremas, poeira, alto
ruído e manuseio grosseiro.

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.

www.zenitel.com

ÁREA DE PRODUÇÃO
Anúncios e comunicações
de mãos livres através
de alto-falantes IP e
intercomunicadores.

PERÍMETRO
Ativar alertas de áudio
através da detecção de
movimentos por sensores
ou câmeras de CFTV.

CENTRAL DE
CONTROLE
Integração perfeita com
rádio, CFTV, controle de
acesso e sistemas de
gestão.

PORTÕES E
ENTRADAS
Áudio e vídeo eficiente de
assistência para visitantes
ou entregadores.

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.

CONTROLE DE ACESSO
Controle o acesso a
áreas restritas utilizando
comunicações de vídeo e
áudio integradas.

ARMAZÉM

ÁREAS DE RISCO

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.

ESCRITÓRIOS
Permite a comunicação
entre escritórios e
pessoal.

PATRULHAMENTO DE
GUARDAS COM RÁDIO
Linha de comunicação direta com
guardas em ronda através das
possibilidades de integração dos
sistemas Vingtor-Stentofon.

PUBLIC ADRESS
Transmitir mensagens em
tempo real ou pré gravadas

NOSSAS RECOMENDAÇÕES
TURBINE TCIS-1 & TCIS-2
Interfones ideais para portarias, portões e barreiras
Design universal adaptado para pessoas com deficiência
Extremamente robusto
Cancelamento de ruído.

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

INTERFONES EX E INDUSTRIAIS
Painel de chamada IP para ambientes extremos.
Dados e alimentação através do mesmo par de cabos.
Caixa em plástico anti estático.
Monofone 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.
Monofone PTT opcional.

TIANWAN & QINSHAN
CENTRAIS DE ENERGIA
NUCLEAR
CHINA

TELEFONE IP - HOTLINE
Feito para comunicação crítica em ambientes severos
Extrema resistência a água e poeira (IP67)

PNEUS GOODYEAR &
FÁBRICA DE BORRACHA

Alta durabilidade com carcaça de alumínio de 5 mm e compo-

TOPEKA, KANSAS, USA

nentes em aço inoxidável

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

AMPLIFICADOR DE REDE EXIGO
Ideal para alta voz distribuída

MOAGENS RAUMA
RAUMA, FINLÂNDIA

2 Amplificadores 200W Classe D
Rede IP

PARCERIAS E SUPORTE LOCAL
A Vingtor-Stentofon tem representes em mais de 60 paises com uma estabelecida rede
mundial de parceiros. Nossos parceiros participam do nosso programa de formação técnica
e de vendas, estando capacitados a 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.

