
CFTV
Circuito Fechado de Televisão

O CFTV Omega é um sistema de segurança eletrônica que atua através do 

monitoramento de ambientes, com o fim de aumentar a segurança e, 

consequentemente, o conforto do cliente. Esse monitoramento se dá a partir 

de um ou mais pontos de controle que atuam com múltiplas câmeras, 

conforme a necessidade do cliente e sua área de operação.

A Omega busca oferecer o que há de melhor no mercado, utilizando 

tecnologia de ponta.

Seu uso é aplicado em diversos fins, sempre auxiliando na conservação do patrimônio do cliente através da prevenção de atos de vandalismo, 

furtos, entre outros eventos indesejáveis. Todo esse controle ocorre em tempo real com armazenamento automático para posteriores consultas.

O CFTV Omega se mostra muito eficiente em postos de pesagem veicular, pois, além de aumentar a segurança dos funcionários e clientes 

presentes no posto, auxilia no controle do fluxo de veículos no pátio.
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 CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

∙ Registro de vídeos por câmeras e infravermelhos de alta qualidade;

∙ Vídeos armazenados em HD convencional o HD WD Purple.

∙ Monitoramento em ambiente interno e externo;

∙ Monitoramento por câmeras PTZ;

∙ Monitoramento por audio;

∙ Monitoramento por câmera panorâmica;

∙ Gravação com detecção de movimento;

∙ Câmeras IP com sistema de auto foto e auto zoom (lentes motorizadas);

∙ Infravermelho inteligente alcance de 20 metros, que garante imagens mais 

nítidas e  iluminação uniforme no modo noturno.

∙ Câmeras IP com alimentação por POE 802.3af;

∙ Câmeras externas com certificação IP66 y Ik10;

∙ O sistema de gravação tem a opção Stand Alone para câmeras analógicas 

digitais, o IP da  gravação por software em Desktop somente para câmeras IP 

com protocolo ONVIF;

 PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

∙ Solução única e integrada para monitoramento de segurança eletrônica;

∙ Equipamentos de alta qualidade e confiabilidade;

∙ Solução flexível e customizável à necessidade do cliente;

∙ Sistema de múltiplas aplicações;

∙ Treinamento operacional incluso.
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