
    O HUDITECH foi desenvolvido numa base sólida,  
baseando-se num sistema operativo robusto  (LINUX),  
moldado e adaptado.

A FILOSOFIA HUDITECH

PREVENÇÃO
INCÊNDIO

ATMOSFERAS PERIGOSAS

  O HUDITECH possibilita a interligação de 
sensores de detecção de calor e fumo, assim como 
a interacção com sirenes e botões de pânico, 
sirenes, etc.

  O HUDITECH dada a sua filosofia de desenvolvimento permite  
a interacção com sistemas autónomos de detecção de incêndios e  
atmosferas perigosas...

DOMÓTICA

SEGURANÇA

  A detecção de atmosferas perigosas, 
como monóxido de carbono, é uma das 
muitas capacidades do HUDITECH. 

INTRUSÃO

CCTV DIGITAL

  O HUDITECH possibilita a interligação de 
sensores de detecção de calor e fumo, assim 
como a interacção com sirenes e botões de 
pânico, sirenes, etc.

  O HUDITECH possui um poderoso algoritmo de detecção de 
movimento, desenvolvido nos nossos laboratórios, que permite 
uma resposta com precisão, mesmo sobre ambientes de elevado 
ruído. A flexibilidade e a modularidade são propriedades que 
distinguem este sistema. 

CLIMATIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO

  O HUDITECH pode interagir com sistemas de 
climatização, optimizando a utilização e 
funcionamento dos mesmos.

  O recurso a plantas e quadros sinópticos, permitem uma  
visualização global e uma interacção intuitiva com todo o sistema.

 O controlo de iluminação de edifícios 
pode ser optimizada com o 
HUDITECH, de modo a reduzir os 
custos energéticos.

KNOW-HOW

  Possuímos o know-how de todo o 
sistema HUDITECH, possibilitando a 
sua adaptação aos variados requisitos 
impostos pelos espaços e utilizadores.  

SOLUÇÕES À MEDIDA e RENTABILIDADE

  Desenvolvemos o sistema à sua medida, seguindo uma filosofia de projecto, reduzindo 
os custos de desenvolvimento e equipamentos. O nosso produto é desenvolvido face às 
necessidades impostas pelo mercado, com objectivos de economia, flexibilidade, 
autonomia, fiabilidade e segurança.

HUDITECH

Trabalho de investigação 
desenvolvido em parceria 
com a UNIVERSIDADE

DO MINHO

  CONTROLO DE TODO O SISTEMA REMOTAMENTE

32 CÂMARAS
150 FRAMES POR SEGUNDO
4096 SENSORES E ACTUADORES
MULTICASTING DE VÍDEO

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTÃO

 DE EDIFÍCIOS  E ESPAÇOS



A ÚLTIMA 
NOVIDADE
EM INTEGRAÇÃO 

DE SISTEMAS

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTÃO

DE EDIFÍCIOS E ESPAÇOS

32 CÂMARAS
150 FRAMES POR SEGUNDO
4096 SENSORES E ACTUADORES
MULTICASTING DE VÍDEO

ATMOSFERAS PERIGOSAS
CLIMATIZAÇÃO
CCTV DIGITAL
ILUMINAÇÃO
INTRUSÃO
INCÊNDIO

Possibilita a utilização simultânea do servidor de vídeo por 
vários utilizadores

Multicasting de 
Vídeo

Monitorização remota do estado dos sensores, e actuação de 
dispositivos electrónicos

Sensores e 
Actuadores

PTSN, RDIS, HSCSD, GSM, GPRS, ADSL e ETHERNETRede

H.261 e H.263Compressão

Autenticação encriptada baseada no algoritmo MD5Segurança

Configuração de disparo de sensores em dois modos 
independestesFuncionalidades

Actuação calendarizada de dispositivos electrónicos

Módulo Servidor de Vídeo RemotoOpcional

Módulo de Sensores e ActuadoresOpcional

Zoom digital de elevada qualidade

Definição de “zona de detecção de movimento” para cada 
câmara

Gravação contínua e escalonadaGravação de 
Vídeo

Gravação por detecção de movimento (por software)

Compressão em JPEG com qualidade ajustável de 10 a 
100%

Até 2048 sensores (NO, NC, Analógicos)Sensores

Até 2048 actuadores (NO, NC, Analógicos)Actuadores

Brilho, Contraste, Cor e Saturação independestes para cada 
câmara

Ajustes 
Cromáticos

Organização de filmes por data de captura

Resoluções de 380x280, 280x210 e 212x159

50 fps na visualização e até 100 fps na gravaçãoVelocidade

Níveis de acesso totalmente configuráveis, específico para 
cada utilizadorSegurança

Para 2 monitores PC SVGASaídas de Vídeo

Até 32 câmaras PAL, a cores ou P/B, 1V p-p, 75 ohmEntradas de 
Vídeo

HuditechModelo
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


