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Sistemas e Serviços

Sistema de monitoração de processos
industriais e segurança patrimonial
(CCTV)

sistema de controle de acesso, (CCTV
+ Intrusão + Alarme de Incêndio)

Sistema de monitoramento para aplicações especiais

Central Endereçável
Notifier

Conectividade entre sistemas e
infraestrutura

sistema de comunicação industrial
(Alta/Baixa Voz e telefonia)
Detectores
Detector de
Fumaça

Detector de
Luz

Sistema de detecção, alarme e combate contra incêncios utilizando
agente limpo

Sistema de supressão de incêndio
manual e automático para máquinas e
caminhões off-road

Fornecimento Turn-key, desde o
projeto até a instalação,
comissionamento, start-up, e
treinamento com
atendimento local

Detector de
Gás

Acionador
Manual

Supressão Agente limpo

Módulo de
Liberação/Alívio
Sirene

Módulo
Endereçável

Sinalizador
Áudio Visual

CABO SENSOR LINEAR
DE TEMPERATURA

Resistor 470 Ohms
Termnação de Linha

Sistema de câmeras e radar
anti-colisão para máquinas e
caminhões off-road

Detector de
Duto

Módulo monitor ou
interface Unit, LCD
color

Agente Gás
Limpo

Difusor de Gás

Comunicação para
Monitoramento Remoto

PC de Monitoramento

Switch

Missão

Visão

Valores

Missão
Valorização da equipe, em qualificação humana e
técnica, proporcionando aos clientes soluções
tecnológicas com atualização contínua.

Visão
Busca contínua de soluções, produtos com tecnologia de ponta, parcerias sólidas e duradouras,
com pessoal qualificado e atendimento
técnico/pessoal diferenciado, sempre com respeito
mútuo e segurança como prioridade em qualquer
atividade realizada.

Valores
Transparência e qualidade nas atividades técnicas,
respeito mútuo, valorização das pessoas,
comprometimento, responsabilidade social,
dedicação, profissionalismo e dinamismo.

Segmentos de Mercado

Mineração

Papel e Celulose

Monitoração de
Estradas (NTCIP)

Petroquímica e
Gás

Cimento e siderurgia

Energia

Sistema de Monitoração de Processos
Industriais e Segurança Patrimonial (CCTV)
Video Wall

Câmera
PTZ IP

Speed Dome

Telefone
Industrial IP

Telefone
Industrial IP

Câmera PTZ IP
NVR / Server

RÁDIO LINK
2.4 ou 5.8 Ghz

Mesa de Controle
Leitores
Biometricos
Central de Controle
de Acesso

Switch Central
Switch de Borda

Características:
Sistema robusto para ambientes Industriais;
Resolução de captura de 2.1/3.0/5.0 MP;
Fornecimento de câmeras Analógicas
(HDTVi) e Digitais (IP);
Transmissão via Fibra Óptica / Rádio;
Integração com sistema de controle de acesso;
Sistema com alta confiabilidade e
segurança;

Benefícios
Todas áreas e subestações monitoradas e
controladas continuamente;
Maior controle do processo produtivo;
Modular e arquitetura aberta, permitindo
incrementos durante a operação;
Maior segurança operacional;
Confiabilidade na transmissão de video,
com redundância de comunicação Fibra e
Rádio.

Dispositivos de gravação com armazenamento de até 32 Terabytes.
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Sistema de Monitoração de Processos
Industriais e Segurança Patrimonial (CCTV)
Principais Produtos
Câmera Industrial PTZ

AUT-42-IR-36BW

A Automation Solutions possui uma linha completa de câmeras PTZ. A linha
Guardian Line, possui zoom de até 40x, proteção IP-66, rotação de 360° (Pan) e
vertical de -40°~ 90° (Tilt). Com opções de zoom de 24x/35x/36x/40x, e
capacidade de captura de vídeo em distâncias de 150/250/300 m, sendo
excelente para uso em monitoração de processos industriais. Fornecemos nas
opções IP e Analógica.

Câmera Speed Dome c/Laser
A linha Falcon Line possui uma combinação de zoom óptico de 18x/28x/36x ,
resolução de até 1080p e laser integrado que permite a captura de vídeo em
distâncias de até 500 m, função Day/Night e temperatura de operação de
-35°C + 60°C. As câmeras Speed Dome possuem grau de proteção IP-66.
Aplicação Indoor e Outdoor com movimento de Pan Tilt Zoom.

AUT-RSU422FIT

Câmeras Profissionais
A linha Professional da Automation Solutions, oferece uma ampla opção
de câmeras(Analógicas/IP) com características de resistência a nivel
AUT-mi420W68
industrial, com caixa de proteção integrada que resiste a poeira, água,
vandalismo e temperaturas extremas. Resolução de até 1080p que
possibilitam aplicações na área de monitoramento de processos
AUT-112QOSD
industriais como em segurança patrimonial.

Mesa de Controle

AUT-913DKB

Se destacando por sua aplicação, a Mesa de Controle (Keyboard) é
responsável pela interface Homem<->Sistema nas áreas industriais.
Com capacidade de controle de até 255 câmeras, controle de Playback,
movimentação horizontal e vertical, zoom , multiplexação de canais e
display de 7” integrado, nas opções (Analógica/IP), a Automation
Solutions oferece tecnologia de ponta no controle de todo o sistema.

Caixa de Proteção
As caixas de proteção da Automation Solutions, oferencem proteção
IP66, isolando o dispositivo de captura do ambiente externo. Possuem
módulos adicionais, são eles: Fonte PoE,
Desembaçador, Wiper, Cooler e Infravermelho.
AUT-2152
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Sistema de controle de acesso
(CCTV + Intrusão + Alarme de incêndio)

Switch

Cabo
UTP

Central

Servidor

Central p/ controle
de ponto

Botoeira
Central
Stand-Alone

Acionamento
Manual

Acionamento de
Dispositivos Externos

Contato
Seco

Fechadura
Elétrica

Wiegand

Cancela

Leitor RF-ID /
Senha Numérica

Leitor Biométrico

Porta 1

Porta 2

Características:
Gerenciamento de 255 Centrais de Controle;

Benefícios
Gerenciamento/Monitoramento integrado de
todos dispositivos de controle;

Controladoras com saidas para 2/4/8 portas;
Leitoras com protocolo Wiegand;
Detector facial com cadastro de ate 2000 usuários;
Entrada/Saida de alarme para dispositivos
externos;

Acionamento de dispositivos externos : Alarmes,
Cancelas e cargas externas;
Segurança de acesso de terceiro nível: Senha
+ Biométrico + cartão RF-ID;
Integração com sistema de CFTV.

Botão Exit com detecção de proximidade;
Robustez industrial para uso em mineração
e área petroquimica (área classificada).
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Sistema de controle de acesso
(CCTV + Intrusão + Alarme de incêndio)
Principais Produtos
Central de controle
A Automation Solutions fornece a linha completa para sistemas de
controle de acesso, a central de controle é o dispositivo principal do
sistema, realiza o controle de 2/4/8 portas, possui entrada para sensor
biométrico, integração com sistema de CFTV e SDACI e gerenciamento
/monitoramento de um ou mais centrais através da rede TCP/IP.
AUT-853CB

Detecção Facial

AUT-5785FS

As centrais Stand Alone com detecção facial, são aplicadas em
ambientes de alta segurança, permitindo o cadastro de funcionários
para acesso com solicitação de senha, cartão RF-ID e reconhecimentofacial. A central possui conexão TCP/IP para gerenciamento/
monitoramento remoto e entradas e saídas de alarme para integração
com sistemas externos.

Leitor Biométrico
A linha de leitores biométricos Automation Solutions, oferece robustez
e tecnologia de ponta no reconhecimento de impressões digitais. Com
grau de proteção IP66 e protocolo wiegand, a leitora possui segurança
dupla: biométrica + cartão RF-ID.
AUT-2000B

Leitor de cartão RF-ID
Os leitor de cartão RF-ID é o elemento mais utilizado em um sistema de
controle de acesso, pois possui segurança dupla: senha + cartão RF-ID.
Por possuirem grau de proteção IP66 são utilizados em áreas com alto
índice de particulas suspensas.
AUT-RC4200

Cancela de Acesso
Com aplicação no setor Industrial/Empresarial , a cancela de acesso,
permite integração com a central de controle e com dispositivos de
acionamento externos. A Automation Solutions oferece cancelas para
veículos de pequeno/médio/grande porte.
AUT-5955CP
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Sistema de monitoramento
para aplicações especiais

Distância
até
80 Km
Câmeras
PTZ
Video Wall

Rádio de
transmissão

Carreta Móvel

Campo

NVR

Mesa de Operação

Sala de Controle

Monitoramento de Fornos/Caldeiras/Queimadores

Características:
Carreta móvel com capacidade de carga de 900 W;
Drone com câmera 4k e distância de
operação de 5 KM;
Câmeras para fornos com operação em
temperaturas de ate 2500°C graus;
Caixa de proteção com resfriamento por água;
Carreta com painel solar de nível de eficiência
energética de 16%
Caixa de proteção á prova de explosões e
grau de proteção IP69K

Monitoramento da mina
e Áreas Especiais

Benefícios
Economia em infraestrutura para projetos
temporários
Segurança para monitoramento em áreas especiais
Flexibilidade no sistema de CFTV acoplado
na carreta móvel
Economia em manutenção de transformadores e
fornos
Segurança operacional para monitoramento em locais com obstrução visual

Integração das câmeras acopladas a carreta
móvel com sistema de CCTV através de
rádios 2.4/5.8 Ghz
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Sistema de monitoramento
para aplicações especiais
Principais Produtos
Carreta móvel solar/eólica

AUT-TR-3215RN

Visando aplicações em áreas remotas / infra estrutura de trabalho
temporária, a Automation Solutions fornece a mais robusta e eficiente
solução em carretas móveis no Brasil. Com capacidade de carga de
900 W, controlador de carga, inversor de tensão, painel solar com
eficiência energética de 16% , asteamento manual/automático e
captação de energia eólica (opcional).

Drones
Para aplicações de monitoramento com alto risco e difícil acesso, a
Automation Solutions fornece uma linha de Drones projetados para
operação em áreas críticas. Com autonomia de 40 minutos, câmera
com gravação 4k , gimbal acoplado, distância de operação de 5 Km e
capacidade de stream de video em multiplos dispositivos.
AUT-900DR

Câmera para fornos
A Automation Solutions fornece câmeras com aplicação em fornos/caldeiras, com resistência de temperaturas até 2500°C graus. Auxiliando
no monitoramento da produção e manutenção dos equipamentos.

AUT-7537

Camera Thermal
AUT-TM-FES

AUT834-TM-F

A linha de câmeras Thermais Automation Solutions, fornece robustez +
tecnologia de ponta no monitoramento de áreas industriais. Com
câmera Full HD, zoom óptico de 36x, laser para visualização noturna
com distância de até 300 metros, e detecção de temperatura na faixa
de -20°C ate +800°C graus.

Caixa de Proteção Explosion
Se destacando por resistir a explosões e possuir sistema de refrigeramento por água, as caixas de proteção Explosion Automation Solutions proporcionam alta confiabilidade em ambientes críticos.

AUT-42-JL-36BW
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Sistema de monitoramento
para aplicações especiais

AUT834-V6

AUT834-V6-18/36

AUT834-V9-18/36

AUT834-TM-F

AUT22-A-IR
AUT834-IR

AUT834-IR-TM
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Sistema de monitoramento
para aplicações especiais

Monitoração de perímetro
em áreas industriais

Barreira Perimetral
com Microondas
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Conectividade entre sistemas
e infraestrutura

RÁDIO LINK
2.4 ou 5.8 Ghz

Características:
Transmissão digital de voz, vídeo e dados;
Radios com frequência de 2.4 / 5.8 Ghz;
Conversor de fibra para Monomodo e
Multimodo com distância de até 120Km;
Conversores com instalação em Subrack;
Switches com proteção IP67, e operação
submersa;
Sistema com alta confiabilidade e
segurança;

Benefícios
Todos equipamentos interligados, possibilitando maior controle da planta;
Equipamentos instalados á longas distâncias;
Velocidade de transmissão de até 1000Mpbs;
Redundância em Loop com reestabelecimento
imediato;
Integração dos sistemas de CFTV/Alta-Voz/Controle de Acesso em uma única infra-estrutura.

Robustez industrial para uso em mineração
e área petroquimica (área classificada).
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Conectividade entre sistemas
e infraestrutura
Principais Produtos
Switch Central POE

AUT-5624DSFP

A Automation Solutions fornece switches de 8/16/24/40 portas Ethernet de velocidade 10/100/1000 Mbps, e opções de 2/4/6 portas ópticas.
O switch possui função de segurança avançada SSH, SSL, RADIUS e
TACACS + autenticação PVE, ACLs. É a melhor opção para se conectar
com câmeras IP, sistema de telefonia IP e comunicação de dados de
PLC.

Switch de Borda
Os switches de campo devem possuir robustez para operar em ambientes críticos. A Automation Solutions fornece switches de 4/8/16 portas
Ethernet de velocidade 10/100/1000 Mbps, e opções de 2/4 portas
ópticas. Com temperatura de operação de -40 C ~ 85 C, PoE gerenciável
com capacidade de alimentação de 30W@54VDC.
AUT-2408CA-12V

Conversor de midia
O conversor de midia expande os limites que o sistema pode cobrir,
transformando o sinal elétrico em sinal óptico. Com opções de 1/2/4
portas Ethernet 1 porta óptica, fibras do tipo Monomodo e Multimodo,
distâncias de até 120 Km e suporte para instalação em subrack.
AUT2293D

Switch IP67
Projetado para aplicações em caminhões off-road ou em situações
críticas, os switches IP67 da Automation Solutions fornecem proteção
IP67 conectores tipo M12 / M23, opção de 8/16 portas Ethernet
10/100/1000 Mbps, saida PoE e operação submersa.
AUT-2208A-67

Rádios 2.4/5.8 Ghz
A Automation Solutions fornece rádios com frequências de 2.4 /
5.8Ghz, modulação OFDM, potência de transmissão de até 25dBm,
opção de antena integrada ou externa, alcance de até 80Km e grau de
proteção IP66.
AUT71T8G-N
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Sistema de comunicação industrial
(Alta/Baixa Voz e telefonia

POINT TO MULTI POINT - WIRELESS BASIC STATION BRIDGE
CARRETA MOVEL - ENERGIA SOLAR
SWITCH

INTERCOMS - IP E ANALÓGICOS

REDE LAN

WALKIE
TALKIES

CORNETAS ELETROACÚSTICAS - 30W - 50W

BASE
RADIO
PRÉ-MIXER-AMPLIFICADOR

REDE LAN

ESTAÇÃO DE CHAMADA ANALÓGICA
INTERFACE DE ÁUDIO - IP

SWITCH

SERVIDOR / CLIENTE

Características:
Transmissão digital de voz (IP);
Comunicação Bi-Direcional ou Uni-Direcional;
Reprodução de música ambiente;

ESTAÇÕES DE CHAMADA IP

Benefícios
Todas estações, amplificadores e equipamentos
monitorados e controlados continuamente;
Ótimo custo-beneficio e fácil utilização;

Sistema com grau de proteção IP66;

Modular e arquitetura aberta, permitindo
incrementos durante a operação;

Fácil integração da telefonia com sistema
de alta-voz e rádios móveis;

Maior segurança operacional;

Gerenciamento do sistema via software;

Permite a emissão de avisos sonoros e
música ambiente nas áreas selecionadas.

Robustez industrial para uso em mineração
e área petroquimica (área classificada).
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Sistema de comunicação industrial
(Alta/Baixa Voz e Telefonia)
Principais Produtos
Mesa de chamada (UCCL)
A mesa de chamada é a interface do operador com toda à
planta, a mesa de chamada possui display de 3.4”, alto falante e
suporte para comunicação hands-free. O sistema pode ser fornecido
nas versões IP e Analógica.
AUT-8924

Amplificador com interface ip
O Amplificador IP Automation Solutions, recebe chamadas de todos os
telefones industriais ou mesas de chamada e as amplifica diratamente
para cornetas ou alto falantes. Desenvolvido para rack de 19”, possui 4
canais de saida 70V/100V, display de 3.4”, formato de audio MP3 e
entrada Auxiliar para dispositivos externos.
AUT-8960

Corneta
A linha de alto falantes e cornetas da Automation Solutions, oferece
equipamentos a prova d’água com grau de proteção IP66 e potência de
até 100W. Frequência de trabalho de 250 -16Khz transformador
integrado de 70V/100V. Fabricado com liga de alumínio, uso e
aplicação ideal para áreas industriais.
AUT-932K

Telefone industrial (IP/Analógico)
Se destacando por sua resistência a variação de temperatura e ser á
prova de explosões, os telefones industriais Automation Solutions,
possuem uma combinação de robustez e eficiência operacional. Com
grau de proteção IP66, saida para acionamento de strobes/cornetas
externas são dedicados ao uso externo em ambientes críticos.
AUT-8953

Walkie talkie / base movel
Os amplificadores do sistema de alta-voz recebem o sinal de
walkie-talkies e da base móvel de rádio, proporcionando agilidade e
mobilidade para todo sistema, com capacidade de 16 canais de operação,
frequência UHF/VHF de 136 ~ 470Mhz, temperatura de operação
-25°C ~ +60°C e bateria com autonomia de 12 horas de uso contínuo.
AUT-1000MB/WT
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Sistema de detecção, alarme e combate
contra incêndios utilizando agente limpo
Acionador
Manual

Central
Endereçável
Simplex/Notifier

Detector de
fumaça

Sirene

Modulo
Endereçável

Sinalizador
Áudio Visual

Detector de
Luz

Detector de
Duto
Detector de
Gás

Central Endereçável
Notifier

CABO SENSOR LINEAR
DE TEMPERATURA

AMOSTRAGEM DO AR
COM INTEGRAÇÃO
TOTAL

Resistor 470 Ohms
Termnação de Linha

VESDA Laser Plus

Supressão CO2 e
Sprinklers

Comunicação para
Monitoramento Remoto

Switch

PC de Monitoramento

Módulo monitor ou
interface Unit, LCD
color

Supressão Agente limpo

Módulo de
Liberação/Alívio

Características:
Sistemas de detecção e alarme convencionais
e endereçáveis;
Solução para empresas de pequeno, médio
e grande porte;
Utilização de cabo UTP, ou fibra óptica
Multi/Monomodo;
Combate com FM200 - Ecaro25 - Inergen Novec 1230 - Sprinklers;
Interface com o sistema de sonorização;

Agente Gás
Limpo

Difusor de Gás

Benefícios
Segurança operacional e patrimonial;
Identificação precisa do local onde ocorre incêndio;
Multi detecção: Fumaça, Incêndio, Gás, Luz,
Aspiração;
Utilização de gás limpo, protege o meio ambiente
e o ser humano;
Permite a emissão de avisos sonoros e
interligação com telefonia.

Sistema com alta confiabilidade e
segurança;
Robustez industrial para uso em mineração
e área petroquimica (área classificada).
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Sistema de detecção, alarme e combate
contra incêndios utilizando agente limpo
Principais Produtos
Central de Incêndio
A Automation Solutions oferece as melhores soluções em combate e
detecção á incêndios. O painel de controle de alarme é projetado para
pequenas e grandes aplicações com recursos que minimizam o tempo
de instalação, permitem tempos de resposta mais rápidos e simplificam
sua manutenção e usabilidade.

Detectores de Fumaça/Temperatura
Focados em segurança como prioridade, o uso de diferentes
modalidades de detecção é essencial para confiabilidade do sistema.
Os detectores Automation Solutions, são endereçáveis, multi-sensor e
utilizam uma combinação de fotoéletrica e tecnologias de sensores
térmicos para aumentar a imunidade á alarmes falsos.

Acionadores Manuais/Strobes
Quando o operador identificar o indêndio antecipadamente, os
acionadores manuais sempre devem estar próximos para uma ação
imediata, simultaneamente todos os strobes serão acionados para identificação e alarme geral. O Acionador manual é acionado com dupla ação(dois movimentos para acionamento) possui interface endereçável que
em conjunto com a central, exibe sua localização exata.

Detecção por Aspiração Vesda
Os detectores VESDA fornecem soluções de detecção rápida quando há
um incêndio, possuem alarme multinível e uma ampla gama de
sensibilidade que não se altera em função do tempo, por isso, mesmo
baixos níveis de fumaça podem ser detectados antes de um incêndio. Os
sistemas VESDA são fabricados usando as técnicas Seis Sigma e padrão
ISO 9000.

Combate com Agente Limpo
O sistema de supressão de incêndio com agente limpo é a melhor
solução para suprir o fogo e proteger ativos de alto valor agregado. Os
agentes limpos tem a preferência mundial para a supressão de
incêndio em ambientes críticos, como data centers, centrais de
telefonia, salas de controle, automação industrial e em outros locais
onde a água irá causaria danos aos equipamentos.
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Sistema de detecção, alarme e combate
contra incêndios utilizando agente limpo
Combate em cozinhas industriais

Central de Incêndio
O avanço dos setores industriais é seguido pelo crescimento das
cozinhas/restaurantes. A Automation Solutions oferece o sistema completo
para detecção e combate á incêndio em cozinhas industriais de
pequeno/médio/grande porte. A central STRIKE é fabricada em aço
inoxidável e pode ser integrada com a central de alarme existente.

Detecção temperatura/linear
O sistema de combate e detecção de incêndio para cozinhas industriais
atua por meio de detecção linear que possui característica de instalação
rápida e de baixa manutenção. Os sensores de temperatura são instalados em pontos específicos e possuem alta precisão.

Combate com Agente Limpo
A extinção do incêndio é realizada a partir do agente limpo do sistema
COBRA, com painel de aço inoxidável e sistema de identificação de
carga onde é possivel monitorar o nível de gás remotamente.
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Sistema de supressão de incêndio m/a
para máquinas e caminhões off road

Características:

Benefícios

Sensores de temperatura fixos atuando a 280°
F / 350°F / 450°F ;

Maior segurança e tranquilidade para os
operadores;

Cilindros de pó químico e nitrogênio ABC
com capacidades de 13/25/50/75/250 lbs;

Economia na manutenção de máquinas;

Opção de Acionamento Manual/Automático;
Cabeamento e tubulação projetados para
ambientes críticos;

Prevenção de acidentes e fatalidades;
Diminui o valor da apólice do seguro;
Evita a perda de equipamentos.

Difusores calculados de acordo com o tamanho
do equipamento e capacidade dos extintores.
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Sistema de supressão de incêndio m/a
para máquinas e caminhões off road
Principais Produtos
Painel de controle
A detecção e combate á incêndio para máquinas off-road é um tipo de
sistema onde sua precisão não pode ser menor que 100%.
A Automation Solutions conta com a Amerex/Ansul como parceiros em
tecnologias de detecção e combate á incêndio para máquinas off-road.
Fornecendo painéis de controle, com detecção de temperatura, gás e
sirene/sinalização visual de incêndio.

Cilindros de pó químico / nitrogênio
A Automation Solutions fornece cilindros de pó químico / nitrogênio
ABC pressurizados a 350 psi , com capacidade de 13/25/30/50/75/250

Acionador Manual
O acionador manual permite que o operador acione o sistema de
combate antecipadamente. O acionador manual pneumático permite
que o sistema seja acionado imediatamente.

Difusor
Os difusores são instalados em pontos onde há maior probabilidade de
incêndio nas máquinas off-road. Conectados aos cilindros, os difusores
liberam o agente de combate necessário para extinguir o fogo,
fornecendo confiabilidade e segurança para o operador.

Sensor de temperatura
A Automation Solutions em parceria com a Amerex / Ansul, fornece
sensores de temperatura fixos, lineares ou ópticos.
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Sistema de câmeras e radar Anti-Colisão
para máquinas e caminhões off-roads

Características:
Grau de proteção das câmeras: IP69K;
Canhão de Infravermelho para monitoramento noturno;

Benefícios
Maior segurança na manobra de máquinas
off-road;
Detecção redundante: visual e radar;

Equipamentos com alta resistência a
vibração;

Sistema projetado para áreas agressivas,
proporcionando alta durabilidade;

Opção de câmeras frontais e laterais;

Auxilio na operação/manobra em condições de
baixa luminosidade.

Cabeamento á prova d’água e indução
eletromagnética;
Radar com alcance de até 10 metros;
Dispositivo de gravação para armazenamento de até 2 Tb.
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Sistema de câmeras e radar Anti-Colisão
para máquinas e caminhões off-roads
Principais Produtos
Monitor Off Road
Projetados para trabalhar em níveis altos de vibração, os monitores
Off-Road Automation Solutions, são a melhor opção para auxiliar os
operadores de máquinas Off-Road. Possuem monitor LCD de 7”,
visualização de 4 câmeras simultâneas, integração com comando
de ré e grau de proteção IP66.
AUT-CM732S/H-L

DVR Móvel
O DVR como dispositivo essencial em um sistema de câmeras, possui
entrada para 4 câmeras, saída para monitor, entrada TCP/IP para
visualização e controle remoto, interface Wifi ,3G/4G,GPS e HD para
armazenamento de até 2 TB.
AUT-4262

Câmera Frontal/Traseira
Se destacando por seu grau de proteção (IP69K), a Automation Solutions é a primeira e única empresa no Brasil que fornece este equipamento, com resolução de até 700 TVL, ângulo de abertura de 140° e
canhão de LED infravermelho para visualização noturna.
AUT-TR7-PR

Câmera Lateral
Possuindo as características das câmeras frontais, a Automation Solutions oferece a opção de câmeras com instalação lateral
(Direita/Esquerda), oferecendo melhor precisão e campo de visão ao
manobrar veículos e equipamentos off-road.
AUT-C582IRA

Radar

Xtreme RADAR

Trabalhando em conjunto com o sistema de câmeras, o radar Preview
Xtreme foi desenvolvido para ambientes agressivos encontrados na
indústria e mineração, com cobertura de detecção de até 10 metros. O
radar Xtreme pode ser interligado em rede com um único monitor para
fornecer cobertura 360°, auxiliando ainda mais na prevenção de
acidentes.
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Fornecimento de turn-key,
comissionamento e start up
Principais Serviços
Atendimento Local
A Automation Solutions fornece o turn-key do projeto atuando na fase inicial assim
como na instalação, comissionamento, start-up e treinamento. Como garantia,
oferecemos o atendimento local para treinamentos e demais manutenções nos
sistemas instalados.

Softwares
Trabalhando com os melhores softwares de monitoramento do mercado, a
Automation Solutions trabalha com Symphony Aimetis, Digifort, Barco, Milestone,
DVtel e nosso software AUT NVMS 1000/5000 . Oferecendo reprodução de video
em tempo real, qualidade de imagem Full HD, análise de video e gerenciamento
do armazenamento de video.

Treinamento
Em todos projetos executados, a Automation Solutions fornece treinamentos
dinâmicos e personalizados, com foco em operação/manutenção.
Com profissionais capacitados e didática diferenciada.

Instalação
A Automation Solutions atua na instalação de equipamentos bem como na
configuração. Com diferencial de possuir know-how de mais de 25 anos atuando
na área industrial com inúmeros projetos executados, aprovados e atestados
técnicamente por nossos clientes.

Acompanhamento do projeto
O know-how, e o tempo de atuação no setor industrial, é um fator de grande
relevância na execução de projetos. A Automation Solutions trabalha em
conjunto com parceiros na consultoria/acompanhamento em campo desde
instalação até a configuração dos equipamentos no sistema.
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