SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
DE EDIFÍCIOS E ESPAÇOS

®

8,16 ou 32 CÂMARAS
150 FRAMES POR SEGUNDO
4096 SENSORES E ACTUADORES

CCTV LOCAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualização local de vídeo em tempo-real.
Algoritmos de eliminação de ruído nas imagens.
Visualização de 1 a 16/32 câmaras em simultâneo.
Configuração das características cromáticas para cada câmara.
Captura 150 frames por segundo.
Atribuição de níveis de acesso específicos para cada utilizador.
Sinalização personalizada de ocorrência de eventos de alarme.
Gravação de vídeo contínuo, por detecção de movimento (software), eventos externos
(sensores) ou manual.
• Auto-trigger tracking.

CCTV REMOTO
• Autenticação através de sistema desafio-resposta, utilizando o algoritmo MD5.
• Visualização em simultâneo de 1 a 16 câmaras.
• Transmissão de vídeo sobre PTSN, RDIS, HSCSD, GSM, GPRS, ADSL, ETHERNET e
INTERNET.
• Alteração remota das características cromáticas de cada câmara.
• Visualização remota das plantas do edifício, nas quais é possível ao utilizador visualizar o
estado dos sensores, e actuar remotamente dispositivos electrónicos.
• Streaming de vídeo efectuado através do protocolo RTP (Real-Time Protocol).
• Compressão de imagem em H.261 e H.263.

CONTROLO DE EDIFÍCIOS E ESPAÇOS
• O software possibilita um controlo intuitivo de toda a instalação, através da organização por
plantas, dos sensores, actuadores e câmaras existentes no edifício a vigiar.
• Possibilidade de conectar ao sistema até 4096 sensores e actuadores, digitais e analógicos.
• Actuação calendarizada de dispositivos electrónicos.
• Disparo dos sensores configurável através da selecção de disparos nos modos de DIA e
NOITE.
• Actuação programada de dispositivos para cada dia da semana.
• Suporta um número ilimitado de plantas.
• Visualização de mensagens de alerta de ocorrência de eventos de alarme.

CONSULTA INTELIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

Gravação de vídeo contínua ou escalonada, activada por detecção de movimento.
Zona de detecção de movimento configurável para cada câmara.
Compressão de vídeo em JPEG com qualidade ajustável.
Resolução de gravação e qualidade de compressão configuráveis para cada câmara.
Armazenamento de vídeo avançado, que organiza os filmes por data de captura.
Consulta de gravação através de selecção de período de interesse.
Backup de filmes em formato .mov, para leitura em Windows 95/98/Me/XP/NT/2000, Mac OS
e Linux.
• Zoom panorâmico digital.
• Backup de imagens em formato JPEG.
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