Soluções

Confira Nossas Soluções:

Centrais de Alarmes Microprocessados
“ NAPCO ,“Express”, “Gemini”, com 04, 06, 08, e 16 setores, Modelos XP-600 ,Gemini 816 /
1632/ 3200 permitem expansão de setores conforme a necessidade do projeto, Teclados
numéricos e alfanuméricos, acionamento por senhas personalizadas e níveis de acesso,
permitem a instalação de sensores de presença Pet-Imune- Rx -40
Optex
,Sensores de Fumaça ,Infravermelho sensores magnéticos (portas, Janelas), sensores de
Infra-Ativo para uso externo (perimetral) ou de dupla tecnologia DUAL-Infra / microondas,
garantindo confiabilidade em disparos falsos.
Todos os modelos permitem monitoramento via Central de monitoramento 24 horas, com
Apoio de Viatura,Rondas transmissões de eventos por meio convencional (telefone) ou Modulo
GPRS e ainda via Internet. Equipamentos adequados a sua necessidade, desenvolvemos o
projeto ideal para sua residência, comercio, condomínio ou indústria.
CIRCUITO FECHADO TV:
Sistemas de Captura de imagens Digital: Através de placas de captura 4 a 16 câmeras GEOVISION,TECVOZ,VTV ou DVR-STAND ALONE ,ambos permitem gravação em HD por
detecção de movimento ou continuo, controles individuais por câmeras, brilho, contraste ,
acesso a imagens On-line via rede interna TCP-IP ou via Internet através de Login e senha
personalizada, visualização de gravações via Internet.
Equipamentos Stand-Alone “DVRS”: Com ou sem acesso a internet,para 4, 8, 16 câmeras,
gravação em HD interno por detecção de movimento ou continuo, controles de regulagens
individuais por câmera acesso via senhas personalizadas.
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Câmeras e Microcâmaras: Color , lentes cambiáveis conforme a necessidade, câmeras
infravermelhas para visualização noturna ou pouca luminosidade produtos das melhores
marcas como YOKO , TEC-VOZ , VTV , SONY, LG , SANSUNG câmeras zoom, controladoras
de câmeras zoom, Panoramizadores, PanTilts.
CONTROLE DE ACESSO: para empresas, Colégios, Condomínios Residenciais, Comerciais,
Industrias, Controle de Acesso de Visitantes, Funcionários, com Tecnologia de Biometria,
Tags, Cartões de Proximidade, Controle de acesso a portas, portões, catracas, Torniquetes,
Cancelas de Veículos, permite indexação de Fotos de visitantes, colaboradores e Veículos.
Software de Gerenciamento on-line ou off-line, permite emitir, imprimir relatórios acesso níveis
usuários ou administrador (TCP-IP, SERIAL).
Cartões de Proximidade HID, ACURA, INDALA protocolos WIEGAND, ABATRACK, etc.
INFORMATICA: Venda e manutenção de Micros Computadores e Servidores de Pequeno
porte e seus periféricos, projetos e instalação de cabeamento estruturado, Racks, patch-panel,
switch.
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