Sintony® 60:
A segurança aliada ao design

Qualidade de vida

Ein Maximum "Gostaria
an Sicherheit.
de obter uma solução segura
de simples utilização e que com um
design atractivo."

O que é preciso

Pode confiar na Siemens

Segurança, conforto e design atraente são

A Siemens faz parte dos principais fornece-

apenas alguns elementos necessários para

dores de tecnologia de segurança há mais de

uma elevada qualidade de vida na sua própria

60 anos e oferece uma vasta gama de produ-

casa. O sistema multifuncional Sintony 60 pos-

tos topo de gama. Esta inclui o sistema multi-

sui todos estes elementos. É concebido para ir

funcional Sintony 60, que foi especialmente

ao encontro de todos os seus requisitos e pode

desenvolvido para as habitações particulares.

ser personalizado para se adaptar ao seu estilo

Agora tem a possibilidade de usar esta tecnolo-

de vida individual.

gia versátil e comprovada da Siemens na sua
própria casa.

Uma vida melhor em segurança
A taxa de criminalidade está constantemente a
subir e a criatividade criminal parece não ter
fim. É por esse motivo que cada vez mais pessoas querem tornar as suas casas seguras
através de medidas adequadas. Mas quais são
as medidas adequadas? E como podemos escolher a solução certa quando nos deparamos
com uma variedade de ofertas?
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Tecnologia e conforto
O Sintony 60 é um moderno sistema de monitorização, que não se limita a prevenir de forma fiável tentativas de intrusão. Também pode
proteger contra ameaças comuns à sua casa,
tais como fogo, fumo, gás e água. Para além
disto, o Sintony 60 toma conta de todas as necessidades importantes na e em redor da sua

Características principais
 Desenvolvido para ir ao encontro dos
requisitos das habitações privadas

 Segurança integral e o mais elevado
nível de segurança

 Nova tecnologia da Siemens
 Design moderno
 Controlo remoto à prova de água

casa, aumentando significativamente, portanto, o nível de conforto na sua vida.
Design único
O Sintony 60 não é apenas uma excelente escolha graças à sua tecnologia de ponta, mas
também devido ao seu design inovador, que se
enquadra perfeitamente na sua casa. O
Sintony 60 também está disponível em várias
cores, o que permite opções de design adicionais. Os componentes individuais, com designs modernos, realçam o sistema. Um
destaque especial consiste na unidade de controlo remoto à prova de água, que também se
encontra disponível em várias cores.
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Segurança e Conforto
"O meu sistema de segurança tem de
ser fiável e adaptarse ao meu estilo
de vida."
Segurança inteligente

O sistema de segurança Sintony 60 inclui com-

O Sintony 60 representa a solução ideal para

ponentes com a melhor tecnologia de ponta,

todos os problemas e espaços. Graças aos

com detecção fiável e análise de sinal in-

vários componentes, podem ser monitoriza-

teligente. Isto também inclui detectores de

dos, gravados, controlados e verificados acon-

movimento que distinguem entre os movi-

tecimentos individuais.

mentos de animais de estimação e pessoas na

Segurança

Detector de movimento

Contactos magnéti-

PIR

cos para portas

Protecção
- Detector de fumo
- Detecção de água
- Detecção de gás
Chamada de emergência
- Chamada de emergência médica
- Função de pânico
- Comunicação por voz
Controlo
- Portadas
- Luz
- Sistema de aquecimento
- Porta da garagem

Aplicações: programáveis e controláveis individualmente. A
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área monitorizada. Tal ajuda consideravel-

Sinalização de alarme imediata

mente a reduzir falsos alarmes e não restringe

Pode receber informações úteis acerca da situ-

o seu estilo de vida sob qualquer forma.

ação actual em casa, através de SMS no seu
telemóvel. De forma a garantir intervenção

Protecção integral

profissional, apenas precisa de um acordo com

O Sintony 60 também oferece uma detecção

um centro de chamadas de emergência. O

antecipada de ameaças, tais como fugas de

Sintony 60 irá encarregar-se do resto.

água, fugas de gás ou fogo. Pode utilizar a
função de pânico, integrada em cada unidade

Controlo fácil

de controlo remoto, para pedir ajuda imediata

O Sintony 60 dispões de funções de conforto

em caso de emergência ou pode activar a co-

para controlar e monitorizar a automatização

municação por voz com o centro de chamadas

da casa, tal como sistemas de aquecimento,

de emergência carregando simplesmente num

iluminação, portadas e portas da garagem.

botão no painel de controlo.

Para além disso, o Sintony 60 oferece outras
funções sensatas, tais como a função de "regresso da criança a casa" (child return home)
ou a visualização da temperatura da sala em
cada teclado numérico.
Com ou sem fios
O Sintony 60 adequa-se à instalação tradicional com fios ou a soluções mais simples,
Sirene exterior

utilizando componentes sem fios alimentados

Detector de vidro

a pilhas. Também pode combinar estas

partido

soluções, o que torna mais fácil expandir o sistema no futuro.
Contactos magnéticos
para portas e janelas

Características principais
 3 botões de chamada de emergência
programáveis

 Informações através de SMS
 Controlo através de telefone
 Temperatura indication
 Alarme audio
 Comunicação por voz

Aceda à visita virtual em www.siemens.com/homesecurity
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Progresso
"Equipado para os desafios de amanhã!"

A solução certa.
Campacto
Painel e e teclado integrado

Sistema de controlo multifuncional - com ou
sem fios. Montagem simples na parede, na
vertical ou horizontal.O Sintony® 60 encontrase disponível em cores.

Tecnología avanzada que cubre todas
sus necesidades
Detectores e componentes para uma segurança detalhada.

Características técnicas principais
Número de diferentes códigos de utiliza

100

Números de telefone programáveis

8

Detectores

16

Unidades de controlo remoto

20

Unidades de controlo adicional

no máximo de 7 a pedido

Memória de acontecimentos

1000

Função Ignorar os animais de estimaçãos on request
Visualização da temperatura da divisão

si

Com ou sem fios

si

Função de calendário

8

Controlo de acesso

no máximo de 8 leitores de cartões

Aplicação

residencial/pequenos escritórios

Detectores fiáveis com análise de sinal inteligente e um design moderno protegem-no
contra surpresas desagradáveis. Todos os
componentes estão disponíveis para instalação com fios ou sem fios (pilhas).
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Modular
Painel e teclado em separado

Sintony 60 está igualmente disponivel como
um sistema modular para instalações em diferentes locais. Os teclados são atractivos e
lisos podem ser instalados nas diferentes divisões da habitação.
À prova de água a uma certa distância
O controlo remoto é absolutamente à prova
de água.

Sucesso estável através
da investigação.
Progresso

Fiabilidade

Unidades de controlo remoto com cinco

A Siemens investe muitos re-

Se precisa de um parceiro es-

canais permitem um controlo simples do

cursos e esforço na investi-

tável e fiável, está nas mel-

sistema de monitorização e das funções de

gação e desenvolvimento. Re-

hores mãos com a Siemens.

conforto individuais. As unidades de con-

sultando num fluxo constante

Podem fazer-se expansões e al-

trolo remoto também estão equipadas

de novas ideias e invenções

terações do sistema mesmo

com uma função de pânico para situações

que nos permitem melhorar a

passado anos, o que assegura

de emergência e até podem ser utilizadas

fiabilidade dos sistemas de

o seu investimento durante

no duche.

detecção antecipada, prote-

muito tempo.

ger contra sabotagens e
tornar os nossos sistemas ain-

Segurança

da mais simples e fáceis de

Os produtos da Siemens ofere-

utilizar. Avanços na tecnolo-

cem-lhe segurança. Hoje,

gia digital criam um universo

amanhã e por muitas décadas

de possibilidades totalmente

ainda. É por isso que inúmeros

Visite o nosso website em

novo. A Siemens é líder no

clientes por todo o mundo de-

www.siemens.com/homesecurity, para

desenvolvimento neste cam-

positam a sua confiança na

uma apresentação geral dos produtos e in-

po e continua a redefinir o

Siemens. E o seu número au-

formações mais pormenorizadas.

topo de gama.

menta a cada dia.
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Gubelstrasse 22
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Phone +41 41 724 24 24
Fax
+41 41 724 35 22
www.sbt.siemens.com
www.siemens.com/homesecurity

A informação neste documento contêm descrições gerais das opções técnicas disponiveis, o que nem sempre contempla casos individuais. As caracteristicas devem ser especificadas em cada caso na altura de fechar o
contrato. Assunto a mudar © Siemens Switzerland Ltd. Impressão em xxx

