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SOLUÇÃO COM GRAVAÇÃO DE IMAGENS SOLUÇÃO COM CENTRAL DE ALARMES

Base Plus

Nº de Câmaras Até 4 Até 8 2 Câmaras integradas c/ alarmes

Definição Imagem 2 MP 4 MP 2/4 MP

Gravação Câmara Não Sim (Micro SD) Sim (Micro SD)

Tipos de Câmara Minidomes/Bullet
Foco Fixo/Varifocal

Minidomes/Bullet
Foco Fixo/Varifocal

Minidomes/Bullet
Foco Fixo/Varifocal

Gravador Simples Redundante NA

Alarmes NA NA Porta/janela, Volumétricos,
Inundação, Incêndio (máximo 32)

Alimentação Câmaras POE POE POE

Alimentação Alarmes NA NA Baterias longa duração

Aplicação Gestão PC / Smartphone
/ Tablet

PC / Smartphone
/ Tablet

PC / Smartphone
/ Tablet

Comunicações Fixas * Fixas * Fixas ou Móveis

(*) Existe a possibilidade de ter câmaras com comunicações móveis e o próprio sistema
pode ser suportado num Router móvel caso existam baixos requisitos de visualização remota

Escolha o plano que melhor se adapta ao seu negócio.

Planos WonderGuard

Segurança reforçada;

Autonomia na gestão da segurança;

Custos controlados e definidos à partida;

Rapidez e facilidade de implementação;

Manutenção até 3 anos e troca de equipamentos
no dia útil seguinte;

Equipa especializada que implementa o sistema de acordo
com as suas necessidades;

Há situações de instalação imediata para clientes
de pequena/média dimensão, mas a tecnologia adapta-se
a qualquer dimensão ou necessidade;

Cumprimento de todas as obrigações legais, com o aval
das autoridades policiais;

As imagens gravadas podem ser disponibilizadas em formato
não manipulável (para terem validade junto das autoridades);

Na escolha das soluções WonderGuard é preciso saber a
definição de imagem necessária para o tipo de local ou o nível
de iluminação existente. Os nossos comerciais e técnicos vão
apoiá-lo nessa decisão.

Existe a possibilidade de ter as duas soluções integradas;

A solução não depende do operador de Telecomunicações
nem compromete a segurança da rede do cliente;

Possibilidade de ligar a solução a uma empresa especializada
em segurança;

A Wondercom pode assegurar a implementação da solução
em conjunto com a rede de comunicações garantindo
facilidade, rapidez, custos mais baixo e responsabilidade
completa pelo resultado final.

Benefícios
WonderGuard:

Controlo da segurança de um
espaço numa única aplicação
e a partir de um telemóvel
(smartphone), tablet ou

computador.

Envia alertas por e-mail,
por notificação no telemóvel,

por chamada ou por sms.

Permite o acesso online às
imagens em direto e gravadas.

Funciona com comunicações
fixas ou móveis.

Garante o cumprimento do
novo regulamento de

proteção de dados (RGPD).

As câmaras podem estar em
espaços exteriores e têm
proteção anti-vandalismo.

Possibilita a visualização
das imagens no local e/ou

à distância.

Tem capacidade de gravação
de imagens ou infravermelhos
para visão noturna de acordo
com necessidades do cliente:
podendo gravar entre 3 e até
30 dias (depende do sistema

de gravação usado).

Não precisa de tomadas de
energia sendo os detetores
alimentados por baterias de
longa duração e as câmaras a

partir do cabo de rede.

Na Solução com Central de
Alarmes, pode receber um

alerta com um vídeo em tempo
real para verificação do
sucedido (tecnologia

inovadora no mercado)

Tem vários perfis de acesso
podendo gerir os utilizadores
que podem ver as imagens e
receber os alertas, e fazer as

mudanças que quiser.

Adapta os equipamentos às
condições físicas do local com

apoio de um técnico
especializado (incidência de luz

na câmara ao longo do dia,
condições climatéricas, …)

Tem sensores de alarme de
porta; de incêndio; de fumo; de

vidros; de temperatura; de
proximidade; de movimento, …

Principais funcionalidades WonderGuard

Solução com Gravação de Imagens
Veja o que passa em sua casa onde e quando quiser. Vigie pessoas, animais e bens.
Em caso de intrusão, pode agir de imediato e ter imagens válidas para as autoridades.

Solução com Central de Alarmes
Se tiver necessidades especiais de segurança, seja pela localização da habitação ou por ter em
casa menores, familiares com necessidades especiais, animais ou bens a proteger, esta solução
adapta-se às suas necessidades.

Habitação

Solução com Gravação de Imagens
Se tiver um espaço exterior privado à mercê de intempéries, furtos ou outras intrusões,
esta solução pode servi-lo.

Solução com Central de Alarmes
Se tiver uma instalação que precisa de vigilância no espaço público circundante,
melhora a sua segurança e previne eventuais prejuízos.

Espaços exteriores
privados / públicos

Solução com Gravação de Imagens
Se gere um espaço comercial esta solução adapta-se às suas necessidades de segurança
e permite ao gerente, ou outros colaboradores, o acesso à visualização de imagens e
alertas no local ou remotamente reduzindo os custos – podem existir soluções específicas
para controlo de caixa ou filas de espera.

Solução com Central de Alarmes
Permite-lhe garantir a segurança das instalações, pessoas e bens.

Lojas

Solução com Gravação de Imagens
No alojamento local ou hotelaria de pequena dimensão, o sistema de câmaras e gravação
de imagem aplicada aos espaços comuns será indicado para maior segurança.

Solução com Central de Alarmes
Pelas características de urna estrutura hoteleira, quando se trata de pequena dimensão,
esta solução permite um sistema de segurança completo e eficaz a baixo custo.

Hotelaria

Solução com Gravação de Imagens
Se tem um armazém de pequena dimensão, sem grandes entradas e saídas, este sistema
pode garantir o controlo do fluxo de trabalho, entradas e saídas de mercadoria e defender-se
de intrusões e furto.

Solução com Central de Alarmes
Este tipo de solução é indicado para proteção de bens.Armazéns

O WonderGuard para si e para o seu negócio.

Existe a possibilidade de complementar as soluções anteriores com um
sistema integrado de controlo de acessos com reconhecimento biométrico
gerido através das mesmas plataformas.

Solução
Controlo de Acessos

Este circuito fechado de televisão (CCTV) permite gravar
todos os acontecimentos passados num local.

É uma ferramenta muito útil para prevenir eventuais roubos,
mas também como consulta para qualquer dúvida ou
incidente sobre situações passadas.

Equipamento necessário:

› Câmaras
› Gravador - poderá ser substituído por um switch POE caso se
opte por cartões de memória

Solução
ComGravação
de Imagens

Inclui detetores, câmaras de vídeo (opcional) e uma central
de alarmes. A ligação sem fios entre a central e os vários
tipos de detetores, nomeadamente portas, janelas, incêndio e
inundação, reduz o esforço de instalação e o impacto visual.

Este sistema é inovador na deteção de intrusos e inclui a
tecnologia mais recente em segurança. O cliente pode
receber de imediato um alerta e um vídeo em tempo real,
para analisar tudo o que se passa.

Equipamento necessário:

› Detectores
› Central de Alarmes - com sirene incluída
› Câmara(s) (com cartão micro SD para gravar) - opcional

Solução
ComCentral
de Alarmes

Saiba mais Ver planos

Os sistemas de vigilância eletrónica evitam ou reduzem o impacto de
situações de risco e também nos ajudam a trabalhar melhor e a ter mais

controlo sobre os processos de trabalho.

Para reforçar a segurança das suas instalações, espaços exteriores,
garagens, lojas, armazéns, unidades hoteleiras ou habitações, contra
visitantes indesejados, e/ou acidentes e catástrofes oWonderGuard

é a solução para si.

Instalamos e mantemos soluções de vigilância eletrónica adaptadas
a cada caso. Oferecemos uma solução integrada, através de uma rede de
comunicações fixa ou móvel, com implementação rápida e profissional,
garantia de até 3 anos de manutenção por técnicos certificados

e equipamento de fornecedores lideres mundiais.

Com oWonderGuard o cliente é autónomo e pode ver e controlar tudo à
distância, a partir de um Telemóvel ou PC, ou autorizar outros a fazê-lo por si.

Controle as suas instalações com um sistema
de vigilância eletrónica líder mundial gerido por si
e feito à medida das suas necessidades.

Soluções de
Vigilância Eletrónica
& Controlo de Acessos


