SOLUÇÕES PARA
HOTÉIS
INTEGRAÇÃO DE VÍDEO VIGILÂNCIA,
INTRUSÃO, ACESSO, INCÊNDIO E IOT
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HALL E RECEPÇÃO

DOMO FIXO

DOMO FISHEYE

SISTEMA DE
AUTO-REGISTRO

MEDIDOR DE CO2

TERMINAL DE
GESTÃO DE
SOLICITAÇÕES

MOBILIÁRIO PARA
CONTROLO DE ACESSO

Sistemas de segurança física (torniquetes,
portões, etc.) para controlar a entrada de
hóspedes nos hotéis. Os sistemas abrem
automaticamente através de um leitor de
controlo acesso, por meio de diferentes
tecnologias (cartão, palma, reconhecimento
facial, etc.). Esses sistemas são frequentemente
usados em hotéis sem vigilância ou para
limitar o acesso a áreas restritas por meio de
elevadores.

SISTEMA DE GESTÃO DE
SOLITAÇÕES

Tablet com sistema Android e vários
aplicativos, entre eles o de ter a interface
localizada no quarto, para conhecer as
necessidades do cliente e gestão da solicitação
de serviços automaticamente.

SISTEMA DE AUTO-REGISTRO
DE ENTRADAS
Projetado para os hóspedes fazerem o check-in
rápido, sem a necessidade de esperar para ser
atendido na recepção do hotel, ou para hotéis
sem vigilância

MEGAFONÍA
TERMINAL DE
ACCESOS/
PRESENCIA
INTERCOMUNICADOR
TORNIQUETE
PARA CONTROLO
DE ACESSOS

MEDIÇÃO DE CO2 E PM2.5

Gestão dos níveis de CO2 e PM2.5 integrado
com controlo de acesso. Os dispositivos
permitem a visualização dos níveis de partículas
no ar no display que incorporam, indicando se o
ambiente é seguro para os clientes e acionando
automaticamente a ventilação dos quartos.

CONTROLO DE ACESSOS
TOTAL

Gestão centralizada para controlo total de
acesso do hotel, incluindo leitores de palma
multibiométricos e reconhecimento facial para
entradas em áreas restritas.

SISTEMAS DE MEGAFONIA E
EVACUAÇÃO

Sistemas projetados para espalhar mensagens
alarme e evitar situações de pânico, garantindo
uma evacuação rápida e segura do edifício

GRAVADORES E CÂMARAS
HD E 4K

Grande variedade de câmaras de alta resolução,
para poder visualizar até o menor detalhe,
tanto em analógico quanto em IP (de 1MP a
8MP/4K), adaptável a diferentes ambientes e
necessidades. Os equipamentos de gravação
tem de 4 a 256 canais e multi-tecnologia
(analógico, HD e 4K).

SISTEMAS DE VIDEOPORTEIROS

São frequentemente usados para facilitar
o acesso ou a saída do estacionamento
dos hóspedes, visualizando pela câmara
e interagindo com eles por meio de áudio
bidirecional, para abrir ou fechar a porta ou
destravar as barreiras da recepção ou posto de
controlo, remotamente. Outra das aplicações
é abrir as portas de acesso ao hotel para os
hóspedes da central de controle, nos turnos
noturnos.

ESTACIONAMENTO

ECRÃ LED DE
ORIENTAÇÃO INTERIOR

DETECTOR DE
MONÓXIDO DE
CARBONO

LEITURA DE MATRICULAS
(LPR)

Os nossos sistemas de leitura de matriculas
são capaz de lêr-las tanto com o veículo parado
quanto em movimento. Dispõem de abertura
automática da barreira associando-a a hóspedes
autorizados ou funcionários do hotel.

CÂMARA DE
ORIENTAÇÃO DE
ESTACIONAMENTO
LOCALIZADOR DE
CARROS

LECTURA DE
MATRÍCULAS (LPR)
SISTEMA DE
MEGAFONÍA

DETECTOR TÉRMICO
TERMOVELOCIMÉTRICO

CÂMARA DE ORIENTAÇÃO DE ECRÃ LED DE ORIENTAÇÃO
ESTACIONAMENTO
INTERIOR
A câmara pode identificar automaticamente
o estado atual da vaga de estacionamento e
fornecer as informações de registro do veículo
ao centro de controle. Ao mesmo tempo, fornece
vídeo em tempo real para monitoramento de
segurança e armazenamento de evidências.
Além disso, o indicador luminoso de sete cores
que o integram, indica o estado dos lugares
(livres ou ocupados) através deles (vermelho/
verde).

O visor interior mostra o número de lugares
disponíveis em cada direção, o que poderia
orientar o condutor para as vagas disponíveis
de forma eficiente. A luz de sinalização de
estacionamento está integrada na câmara e
fornece um guia visual dos lugares disponíveis
por cores.

LOCALIZADOR DE VEÍCULOS
O ponto de localização do veículo com
ecrã sensível ao toque ajuda os usuários
de estacionamento a encontrar o veículo
facilmente. A busca por matricula confirma a
imagem do veículo e sua posição, além disso,
mostra a melhor rota para ir do ponto de
localização até o veículo estacionado na vaga
correspondente

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Através de sensores térmicos e/ou
sensores termovelocimétricos, podemos
detectar um aumento súbito de temperatura
dentro do estacionamento, para ativar os
alarmes de incêndio, realizar as manobras
pertinentes e evitar maiores danos. Dispomos de
uma gama completa de sistemas convencionais
e analógicos, múltiplas tecnologias e uma
grande capacidade no número de zonas
(pequenas, médias e grandes instalações).

DETECÇÃO DE MONÓXIDO DE SISTEMAS DE MEGAFONÍA E
CARBONO
EVACUAÇÃO
Através dos nossos sensores de medição e
controle dos níveis de monóxido de carbono
emitidos pelos veículos, podemos ativar
os sistemas de extração de ar, caso estes
ultrapassem os níveis permitidos. Desta forma,
mantemos um ambiente seguro para os usuários
do estacionamento.

Sistemas projetados para espalhar mensagens
de alarme e evitar situações de pânico,
garantindo uma evacuação mais rápida e segura
do edifício.

QUARTOS E CORREDORES
FECHADURA INTELIGENTE
PARA CONTROLO DE ACESSO

MEDIÇÃO DE CO2 E
PURIFICAÇÃO DO AR

DETECTOR DE CAÍDAS DE
PESSOAS

GRAVADORES E CÂMARAS
HD E 4K

SOLUÇÃO DE INTRUSÃO COM
INTEGRAÇÃO DE DOMÓTICA

DETECÇÃO DE INCÊNDIOS,
CO2 E EXTINÇÃO

As fechaduras Wireless permitem acelerar
tempos de espera dos hóspedes, podendo abrir
o quarto diretamente do celular, sem longas
esperas na recepção ou sem a necessidade de
chaves ou cartões.

MEDIDOR DE CO2

Gestão dos níveis de CO2 e PM2.5integrado com
o controlo de acesso. Dispositivos para purificar
o ar nos espaços públicos do hotel e manter um
ar de qualidade e seguro para seus usuários.

DETECTOR DE
FUMO
DETECTOR MULTIFUNCIÓN
(PIR MOVIMIENTO +
LUZ CORTESÍA)
CONTATO MAGNÉTICO PARA
DETECTAR ABERTURA DE
PORTA

DETECTOR DE
QUEDAS

Os nossos sensores especiais são capazes
para detectar uma pessoa caída numa sala
(mesmo no escuro) e ativar os mecanismos de
alerta para realizar o intervenções pertinentes, e
assim poder atender a pessoa lesada

Grande variedade de câmaras de alta resolução,
para poder visualizar até o menor detalhe,
tanto em analógico quanto em IP (de 1MP a
8MP/4K), adaptável a diferentes ambientes e
necessidades. O equipamento de gravação tem
de 4 a 256 canais e multi-tecnologia (analógico,
HD e 4K).

DOMO FIXO

FECHADURA INTELIGENTE
PARA CONTROLO DE
ACESSOS

PURIFICADOR DE AIRE

Temos soluções de segurança com integração
domótica, para proteger os ambientes, detectar
a abertura e fechamento de portas e/ou janelas,
ativar e desativar as luzes automaticamente
através de detectores de movimento, controlar
níveis de energia, qualidade do ar e controlo de
acesso a quartos ou áreas restritas através de
fechaduras eletrónicas.

Através de diferentes tipos de sensores,
podemos detectar um aumento súbito de
temperatura ou a presença de fumo no interior
dos quartos, ativar os alarmes de incêndio,
realizar as manobras pertinentes e evitar mais
danos. Dispomos de uma gama completa de
sistemas convencionais e analógicos, múltiplas
tecnologias e uma grande capacidade no
número de zonas (pequenas, médias e grandes
instalações).

SOLUÇÕES PARA
RESTAURAÇÃO

DOMO FIXO
SENSOR DE
TEMPERATURA

MEDIDOR DE CO2
DOMO FISHEYE

MEDIDOR DE
ENERGÍA

MEDIÇÃO DE TEMPERATURA
EM REFRIGERADORES E
ARMAZÉNS

Com esta solução podemos proteger o produtos
sensíveis a mudanças de temperatura em
câmaras frigoríficas e/ou congeladores. Os
nossos sistemas de medição de temperatura
podem atingir até -20ºC / 50ºC, tanto em câmaras
frigoríficas como ao ar livre. No caso de exceder
as temperaturas estabelecidas, podem ser
acionadas diferentes ações (notificações à central
de controlo, ativação de saídas remotas, etc.).

DETECTOR DE CAÍDAS

CONTROLO DE CONSUMO
ENÉRGETICO

Através de nossos sensores de medição
de consumo de energia, podemos mostrar
estatísticas (DASHBOARDS) do consumo diário
dos diferentes dispositivos conectados à rede
elétrica e ativar ações para limitar seu uso nos
horários em que a eletricidade é mais cara.

MEDIÇÃO DE CO2 E PM2.5

Gestão dos níveis de CO2 e PM2.5
integrado com controle de acesso. Os
dispositivos permitem a visualização dos níveis
de partículas no ar no display que incorporam,
indicando se o ambiente é seguro para os
clientes e acionando automaticamente a
ventilação dos quartos

DETECÇÃO DE INCÊNDIOS,
CO2 E EXTINÇÃO

Temos sensores especiais para detecção de
incêndio em cozinhas e uma gama completa
de ambos os sistemas sistemas convencionais
e analógicos, múltiplas tecnologias e grande
capacidade em número de zonas (pequena,
média e grande instalação). Nossos sistemas
acionam os alarmes de incêndio e realizam as
manobras pertinentes, a fim de evitar maiores
danos.

DETECTOR TÉRMICO
TERMOVELOCIMÉTRICO

DETECTOR DE PESSOAS
CAÍDAS

Nossos sensores especiais são capazes para
detectar uma pessoa caída em uma sala
(mesmo no escuro) e ativar os mecanismos de
alerta para realizar o intervenções pertinentes, e
assim poder atender a pessoa lesada

POS/TPV

A nossa solução permite associar a informação
gerada nos terminais de ponto de venda (POS)
com videoclipes do momento da compra.
Isso permite analisar a comportamentos de
compradores e caixas, o que aumenta o controle
das operações e reduz o tempo necessário para
busca de provas, a fim de minimizar perdas e
aumentar as vendas.

GRAVADORES E CÂMARAS
HD E 4K

Grande variedade de câmaras de alta resolução,
analógico e IP (de 1MP a 8MP/4K), adaptável
a diferentes ambientes e necessidades. O
equipamento de gravação tem de 4 a 256 canais
e multi-tecnologia (analógico, HD e 4K).

GESTÃO INTEGRAL DE
SISTEMAS

VIDEOWALL

PSIM

MATRIZ DE VÍDEO

PLATAFORMA DE GESTÃO
INTEGRAL

Grande variedade de monitores (de 21” a
55”) com diferentes configurações da matriz,
para criar paredes de vídeo personalizadas,
dependendo das necessidades de visualização
do Centro de Controlo.

Temos servidores capazes de
descompactar o sinal de várias câmaras
(resoluções HD e 4K) via TCP/IP e exibi-los em
diferentes saídas para os monitores.

A comunicação de todos os sistemas e
subsistemas entre si garante melhores
operações do Centro de Controlo. Por meio
de um software central, todos os sistemas
enviam suas informações de status on-line. Os
operadores podem registrar incidentes e atuar
em caso de geração de alarmes que
assim o exigem. Um PSIM ajuda os operadores
a serem mais eficientes e fornece às instalações
maior segurança e cooperação entre a
segurança eletrônica e física.

A partir de um único software, você pode
gerenciar todos os sistemas e subsistemas,
a partir do Centro de Controlo, com total
integração para operações rápidas e eficientes.

HOTEL RITZ MAORIO

HOTEL REINASSANCE BARCELONA FIRA

HOTEL COSTA LOS GIGANTES TENERIFE

HOTEL NORDOTEL ORQUÍDEA GRAN CANARIA

www.bydemes.com
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HOTEL SILKEN PUERTA AMÉRICA MAORID

HOTEL RIU PLAZA ESPAÑA MADRID

