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SUPERVISÃO E CONTROLE PREDIAL - SCP
O SCP permite total controle sobre as utilidades do seu
empreendimento, reduzindo custos de operação e
manutenção. Através de uma interface gráfica de rápida
leitura e operação, você centraliza as informações
gerenciais sobre consumo de energia, água, gás, com
gráficos de uso intuitivos de fácil interpretação. A
emissão de relatórios estatísticos de eventos em tempo
real, ou mesmo de históricos, com representação em
vários formatos de gráficos proporciona as informações
gerenciais essenciais aos administradores e gerentes
operacionais na tomada de decisões e ações, tanto
corretivas como preventivas. Revezamento de bombas,
controle de níveis de reservatórios, cisternas, sistemas de
exaustão, ventilação e ar condicionado, bem como
controle de níveis críticos de gases nocivos como CO
(monóxido de carbono), são algumas das funcionalidades
básicas do sistema de Supervisão e Controle Predial –
SCP. Tenha o controle total do seu empreendimento,
agilidade da busca de informações e facilidade de
interpretação dos dados.
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SEGURANÇA ELETRÔNICA
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Controle todos os ambientes, áreas de perímetro, áreas
sensíveis ou de difícil acesso no seu empreendimento, de
forma econômica e eficiente. As câmeras de vídeo,
associadas aos eventos detectados por sensores, como
de fumaça, temperatura, intrusão, quebra de perímetro,
permitem uma ação rápida dos agentes de segurança,
reduzindo assim o tempo de resposta a estes eventos.
Concentre todas as informações na sua Central de
Controle e Operações, visualize tudo no vídeo wall, e
tenha em mãos as informações estratégicas para as ações
preventivas ou repressivas de qualquer ocorrência que
possa ser lesiva ao seu patrimônio ou as pessoas. Amplie
sua capacidade de controle e gerenciamento, através da
integração completa dos sistemas de forma inteligente e
eficiente abrangendo todos os sistemas prediais, como
controle de acesso, CFTV, Detecção e Combate a
Incêndio e Alarme de Intrusão.
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RECEPÇÃO

Integração

Excesso de água

Sala de
controle

sonorização

Em caso de
emergência os
elevadores se
mantém no
térreo para uso
dos bombeiros

Alimentação para Sprinkler (sistema anti-chamas)
Alimentação elétrica de emergência
Sistema de exaustão:
mantém a qualidade
do ar nos ambientes.

Gerador de energia

Sensor de gases inflámaveis
HIDRANTE
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