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PÁG.19

PÁG.13

EDITORIAL

FORMAS DE COMUNICAÇÃO DE ALARMES:
VANTAGENS E DESVANTAGENS

JOAQUIM GOMES
Desde de há muito tempo que o ser humano tem demonstrado grande preocupação em proteger os seus bens e para
isso têm vindo a adotar várias formas de
evitar furtos.
Umas das formas de evitar os assaltos foi
a utilização do ruido através de sirenes
colocadas no exterior e até mesmo no
interior das instalações.
Contudo com o passar dos tempos, a
evolução tecnológica e o aumento
constante de assaltos fez com que os
sistemas de alarmes começassem, além
do barulho das sirenes a ter a necessidade de comunicar para fora da instalação de forma rápida e eficiente. Mais
tarde começou-se a sentir a necessidade de alguém que não fosse os proprietários de receber os sinais de alarme e assim filtrar os falsos alarmes. Neste sentido
as empresas de segurança começaram
a desenvolver as Centrais Recetoras de
Alarmes 24 Horas.
Numa forma sintética gostaria de vos
apresentar as várias soluções de comunicação para os sistemas de segurança:

PSTN

- A comunicação por PSTN (linha fixa) é
a forma mais antiga e ainda usada para
a comunicação de alarmes. Este sistema
de comunicação analógico é de fácil ligação pois basta um par de cabos para
que seja possível programar na Central
de alarmes ou no comunicador de alarmes de linha fixa os números de telefone
para onde é pretendido que seja feita a
comunicação, mas no que diz respeito á
segurança já este sistema deixa muito a
desejar, pois é um sistema de que é muito
fácil de sabotar e de várias formas.

Neste método é possível programar por
chamada de voz onde se pode ouvir
o toque de uma sirene ou mesmo ouvir
uma mensagem pré gravada. Também
se pode enviar alertas por sms para os telemóveis ou telefones fixos.
Para se puder programar sistemas de
alarme para Centrais Recetoras de Alarmes através deste método de comunicação é necessário que as centrais de
intrusão tenham condições para programar em formatos de protocolo de comunicação como CONTACT ID, SIA, ADEMCO, etc.

GSM

- A comunicação por GSM é um método que surgiu como alternativa à linha
fixa e que rapidamente passou para a 1º
alternativa devido ao aumento do nível
de segurança que dava ao sistema. A
comunicação por GSM e como o nome
indica é um meio de comunicação móvel e que utiliza um cartão de voz e SMS
normal como de se tratasse de um telemóvel.
As formas de comunicação são rigorosamente iguais às de por PSTN, somente
com a diferença de que este sistema de
comunicação é móvel enquanto a anterior é por linha fixa.
No que se refere aos níveis de segurança
por GSM será mais seguro do que linha
fixa onde as possibilidades de sabotagem são muito menores.

TCP/IP

- A comunicação por TCP/IP é outra forma de comunicação que com a evolução da internet desenvolveu uma forma
de comunicação mais eficiente e mais
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barata no que se refere às comunicações de sistemas de alarme. Este método
converte os sistemas convencionais analógicos para dados ligando uma central
convencional de intrusão a uma rede
informática. Este método em caso de
falha de energia deixa de funcionar ou
terá que ser colocado uma UPS de forma
a manter o seu bom funcionamento por
alguns minutos dependendo da capacidade da UPS.

GPRS

- A comunicação por GPRS é a comunicação por IP Móvel com características
idênticas às comunicações por IP onde a
ligação é feita num router ou em rede informática. Basta colocar no equipamento um cartão de dados para o efeito.
Estas são as formas de comunicações
de alarmes mais utilizadas no mercado
atual mas com tendência para evoluir
para as comunicações feitas por IP/
GPRS.
Também se nota uma forte tendência
para a comunicação dupla aumentando a segurança e fiabilidade de que
comunicação do alarme chegará ao
seu destino. A comunicação por IP fica
programado para comunicar como
prioritário e o GPRS como backup.
Também se nota atualmente de que
a tendência de mercado aumenta no
que diz respeito às ligações das comunicações às CRAs pois está confirmado
de que um sistema de alarme ligação
24 horas à CRA é muito mais seguro
para a instalação do que ligado a um
telefone particular.
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ESTATÍSTICAS

Nº PARCEIROS ATIVOS NA CRA - MÊS DE DEZEMBRO 2018

63
€
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QUESTIONÁRIO

resultados do questionário
aplicado aos parceiros vihume

> PRODUTOS MAIS COMERCIALIZADOS

> COMÉRCIO DE ATUAÇÃO

UM ESPECIAL AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS QUE CONTRIBUIRAM COM A SUA PARTICIPAÇÃO
NESTA EDIÇÃO TRIMESTRAL.

VIHUME | DEZEMBRO 2018 - FEVEREIRO 2019
- 06 -

QUESTIONÁRIO

resultados do questionário
aplicado aos parceiros vihume

> TIPO DE PADRÃO DO COMÉRCIO DE ATUAÇÃO

> TIPO DE COMUNICAÇÃO MAIS USADO
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QUESTIONÁRIO

> MARCAS DE CENTRAIS DE INTRUSÃO

+ INFO
PÁG.9
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ARTIGO DISTRIBUIDOR

Sistema sem fios que garante
instalações mais fáceis

Arquitectura de Rede IP

powermaster visonic
• Sistema sem fios
instalações mais fáceis.

que

garante

• Suporta até 64 detectores via-rádio,
com pilha de Litio (5-8 anos), e uma zona
cabo
• Dispõe de indicadores visuais (Leds e
LCD) e audiveis (apitos), e é compativel
com sirenes rádio de interior ou de
exterior.
• PowerMaster proporciona informação
em tempo real tanto para Central
Receptora como para Usuarios privados.
• Compatível com toda a Gama de
acessórios rádio PowerG.

A r q u i t e c t u r a d e R e d e M i s ta

QUESTIONÁRIO
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QUESTIONÁRIO

> MARCAS DE CCTV

+ INFO
PÁG.13

+ INFO
PÁG.16
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ARTIGO DISTRIBUIDOR

ARTIGO DISTRIBUIDOR

QUESTIONÁRIO

> MARCAS DE CCTV
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NOTÍCIA

CARACTERÍSTICAS
DA DETEÇÃO ANALÍTICA - AVIGILON

•A rapidez do tratamento de alarmes
•Clip de vídeo anexo ao alarme
•Só deteta viaturas e humanos
•Conexão em direto cameras
•Cameras térmicas.
•Cameras até 16 megapixeis.
•Envio de intimidação via áudio para o local.

•Total integração no Manitou, faz que
o operador trate da mesma forma que
outro alarme.
•Marca de grupo de prestigio internacional (A Motorola Solutions Company)
•Sede Europeia em Portugal.
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| Desde 2007 a formar Parcerias |

UM ESPECIAL AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS E
DISTRIBUIDORES QUE CONTRIBUIRAM COM A SUA
PARTICIPAÇÃO NESTA EDIÇÃO TRIMESTRAL.

