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OCP SCADA
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OCP SCADA je aplikácia, ktorá umožňuje operátorom sledovať údaje z 
monitorovacích zariadení a v prípade potreby spravovať a ovládať jednotlivé 
prvky monitorovacieho systému.

Hlavné funkcie
• Zber, analýza, vyhodnocovanie a zobrazovanie údajov zo senzorov a  
 snímacích zariadení (hĺbka, tlak, hladina, rýchlosť vodného prietoku,  
 koncentrácia monitorovanej látky v ovzduší a iné)
• Ovládanie prostriedkov monitoringu a regulácie v systéme (vetranie,  
 klima�zácia, ozvučenie, otváranie a zatváranie okien, dverí, rámp,   
 ovládanie osvetlenia a svetelnej signalizácie) 
• Automa�zované súčasné ak�vovanie viacerých úkonov 
• Prehľad o všetkých monitorovaných bodoch
• Zobrazenie stavu sledovaného miesta a aktuálne nameraných hodnôt  
 zo snímacích zariadení



Um disposi�vo mul�funcional que combina as funções padrão para a interação do 
operador e o sistema com as funções avançadas de alerta, comunicação ou 
automação dos processos. Nos centros de controlo, o OCP16 pode subs�tuir vários 
outros disposi�vos dedicados, economizando assim significa�vamente custos e 
espaço. É uma ferramenta eficaz para a automa�zação dos processos de vários �pos e 
alivia os expedidores das a�vidades ro�neiras.

O operador pode responder de maneira flexível a diferentes eventos através de um 
disposi�vo e uma interface intui�va. No caso de operação não assis�da, o OCP16 pode 
trabalhar em cenários de a�vidade já preparados e totalmente automa�zados e, 
portanto, consegue responder de forma autônoma a es�mulos externos. Graças a 
esta caracterís�ca, é possível garan�r o funcionamento con�nuo do equipamento em 
locais onde o uso dum operador humano seria muito caro. O operador é chamado 
automa�camente apenas nas situações extraordinárias.

O painel de controlo de despacho OCP16 é equipado com habilidades de comuni-
cação avançadas para se conectar com outros módulos e disposi�vos oferecidos por 
Telegrafia, bem como outros fabricantes. Esses módulos e disposi�vos podem ser 
controlados separadamente ou em grupos dentro do sistema de aviso ou do sistema 
SCADA via conexões com e sem fio. O operador também pode usar o painel de contro-
lo de despacho OCP16 como um sistema independente.

Painel de controlo de despacho OCP16



O painel de controlo de despacho OCP16 tem uma tela de toque a cores de 
7”, um codificador rota�vo com a chave e cinco botões para a operação fácil 
e intui�va. 

É oferecido na versão básica OCP16 Touchscreen (sem microfone e fone de 
ouvido), que pode ser completada com os módulos opcionais. 

• OCP16 Microphone – a escolha ideal para as mensagens ao vivo ou a   
 comunicação unidirecional predominante
• OCP16 Phone Receiver – a escolha certa quando se trata de comuni  
 cação bidirecional com outras pessoas
• O painel OCP16 com os botões adicionais (máx. 3 unidades)

Versões

Versão básica
OCP16 possui em sua versão 
básica tela touch e microfone.

OCP Varovanie je aplikácia, ktorá umožňuje operátorom rýchlo a efek�vne ak�vovať a 
ovládať varovné zariadenia z prehľadného grafického zoznamu. K aplikácii si používatelia 
kupujú prístupovú so�vérovú licenciu CAL iba pre každé skutočne pripojené zariadenie 
alebo vo zvýhodnenom balíku, takže zákazník zapla� iba za to, čo skutočne využije.

OCP Varovanie



OCP No�ficação é uma aplicação que permite que os operadores a�vem e controlom os 
disposi�vos de aviso de forma rápida e eficiente a par�r duma lista gráfica clara. Para cada 
disposi�vo conectado, é preciso adquirir uma licença de so�ware (CAL). Com o maior 
número de licenças necessárias, é financeiramente vantajoso comprar um pacote de 
licenças.

OCP Alerta 

Aplicações de so�ware do painel de controlo 
de despacho OCP16  
A funcionalidade do painel de controlo de despacho OCP16 é determinada por suas 
aplicações, que são entregues de acordo com as necessidades e opções do cliente, 
mas são projetadas para serem facilmente ligadas num único sistema. Dependendo 
da combinação delas, é possível criar uma solução adaptada para diferentes áreas de 
uso.

Todas as configurações do painel de controlo de despacho OCP16 são 
facilmente configuráveis usando a aplicação de configuração Ewans® Tools 
num computador conectado

• OCP Alerta
• OCP No�ficação
• OCP SCADA
• OCP Intercom



Principais funções
• Uma a�vação e desa�vação rápida e simples do aviso acús�co a par�r   
 duma lista clara de disposi�vos
• Transmissão de voz ao vivo a par�r do microfone
• Monitoramento e teste dos disposi�vos de aviso a distância 
• Uma lista detalhada dos resultados do teste do estado do disposi�vo
• Registos detalhados da a�vidade dos disposi�vos ligados
• Uso dos grupos de sirenes predefinidos 
• Visão gráfica do estado do disposi�vo 
• Comunicação criptografada entre o OCP16 e os disposi�vos conectados
• Sincronização de tempo com os disposi�vos conectados

Canais de comunicação
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Rádio digital (MOTOTRBO)
• Rádio analógico
• Coordenação do controlo de dois canais

Configurações e funções avançadas
• Sincronização de tempo do OCP16 usando um recetor GPS
• Interfaces para os terceiros 
 o CAP (Common Aler�ng Protocol) sem o sistema Text-to-Speech
 o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) sem o sistema Text-to-Speech

OCP Alerta  

Decisões rápidas e corretas 
nas situações de crise

Viacúčelové zariadenie, ktoré v sebe spája štandardné funkcie na interakciu 
obsluhy a systému s pokročilými funkciami pre varovanie, komunikáciu alebo 
automa�záciu procesov. V riadiacich centrách dokáže OCP16 nahradiť viacero 
iných jednoúčelových zariadení, čím výrazne šetrí náklady aj priestor. Je tak 
efek�vnym nástrojom pre automa�záciu procesov rôzneho typu a 
odbremeňuje dispečerov od ru�nných činnos�.

Obsluha môže pružne reagovať na rôzne udalos� prostredníctvom jedného 
zariadenia a jedného intui�vneho rozhrania. V prípade bezobslužnej 
prevádzky dokáže OCP16 pracovať podľa vopred pripravených plne 
automa�zovaných scenárov činnos� a teda autonómne reagovať na vonkajšie 
podnety. Vďaka tejto vlastnos� je možné zabezpečiť nepretržitú prevádzku 
zariadení aj na miestach, kde by bolo využi�e ľudskej obsluhy príliš nákladné. 
Táto je automa�cky privolávaná iba v mimoriadnych situáciách.

Dispečerský riadiaci pult OCP16 je vybavený pokročilými komunikačnými 
schopnosťami na prepojenie s inými modulmi a zariadeniami z ponuky 
spoločnos� Telegrafia, ale aj iných výrobcov. Tieto moduly a zariadenia dokáže 
ovládať samostatne alebo v skupinách v rámci varovného systému alebo 
systému SCADA prostredníctvom drôtového aj bezdrôtového prepojenia. 
Obsluha môže dispečerský riadiaci pult OCP16 využiť �ež ako samostatné 
zariadenie.

Dispečerský riadiaci pult OCP16



OCP SCADA

OCP SCADA é uma aplicação que permite aos operadores monitorar os dados 
de disposi�vos de monitoramento e, se necessário, gerenciar e controlar os 
elementos individuais do sistema de monitoramento.

Principais funções
• Recolha, análise, avaliação e visualização dos dados dos sensores 
 e disposi�vos de deteção (profundidade, pressão, nível, taxa de fluxo, 
 concentração de substância monitorada no ar e outros)
• Controlo dos disposi�vos de monitoramento e controlo no sistema 
 (ven�lação, ar condicionado, som, abertura e fechamento de janelas,
  portas, rampas, controlo de iluminação e controlo de luz). 
• A�vação simultânea automa�zada de múl�plas tarefas 
• Visão geral de todos os pontos monitorados
• Visualização do estado da localização monitorada e dos valores 
 medidos atualmente dos disposi�vos sensores
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Canais de comunicação
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Rádio digital (MOTOTRBO)
• Rádio analógico
• Coordenação do controlo de dois canais

Configurações e funções avançadas
• Conexão com a aplicação OCP Alerta
• Conexão com a aplicação OCP Intercom
• Conexão com a aplicação OCP No�ficação

Monitoramento do
nível de água

Monitoramento
de temperatura

Monitoramento
da pressão

Monitoramento de
juntas de expansão
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• Varovné a vyrozumievacie centrá (vodné priehrady, civilná ochrana)
• Zložky integrovaného záchranného systému (záchranná zdravotná služba, hasičské
 a policajné stanice)
• Bezpečnostná služba (banky, poisťovne, obchodné centrá)
• Verejné rozhlasy

Dispečerský riadiaci pult OCP16 
Oblas� použi�a 

Technické parametre

Napájanie   12 - 30 V DC zo sieťového adaptéra
Rozmery   250 × 180 × 80 mm
Hmotnosť   500 g
Rozsah pracovných teplôt  -25°C až +65 °C

OCP Vyrozumenie

OCP No�ficação é uma aplicação que permite aos operadores automa�zar 
instantaneamente o contato e o encaminhamento duma mensagem para um 
círculo pré-definido de pessoas por telefone ou SMS. Também suporta a 
verificação da entrega da mensagem, por exemplo, inserindo o código 
numérico desejado para o des�natário.

Para fins de gerenciamento de crise, a aplicação OCP No�ficação usa-se mais 
frequentemente para convocar os equipes de crise ou comissões de 
emergência na ocorrência dum evento extraordinário. Também é aplicável no 
setor civil comum para convocar e informar um grande número de pessoas 
selecionadas, por exemplo nos bancos ou grandes empresas industriais.

OCP No�ficação
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Principais funções
• Chamadas automa�zadas e envio de mensagens SMS para as 
 pessoas predefinidas 
• Até 150 des�natários predefinidos, grupos de des�natários 
 e emergências 
• Configuração duma lista de eventos para no�ficação 
• Uma lista predefinida de pessoas a serem no�ficadas dum evento 
 específico
• Uma lista predefinida de mensagens a serem enviadas num 
 determinado evento
• Priorização dos des�natários (para chamadas e SMS)
• Repe�ção automá�ca das no�ficações e convocações para os 
 des�natários indisponíveis  
• No�ficações mul�língues com definição de língua precisa para um 
 des�natário par�cular
• Gravação e armazenamento de todas as informações rela�vas aos 
 eventos no disposi�vo (por exemplo, o nome da pessoa que acionou
  o evento, o texto do SMS enviado, o resultado da no�ficação 
 e muito mais)  

Canais de comunicação 
• Serviços de SMS de operadores móveis
• Serviços de voz GSM
• Serviços de voz SMS e GSM
• Serviços de VoIP

Configurações e funções avançadas
• Configuração do modo de no�ficação (chamada e/ou SMS)
• Configuração da língua de no�ficação
• Configuração do modo de confirmação do recebimento 
 das mensagens SMS
• Configuração do número de repe�ções de no�ficações em 
 caso de falha na confirmação do recebimento 
 da mensagem de no�ficação
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Hlavné funkcie
• Automa�zované telefonovanie a odosielanie SMS správ    
 preddefinovaným osobám 
• Až 150 preddefinovaných príjemcov, skupín príjemcov a núdzových 
 udalos� 
• Nastavenie zoznamu udalos� pre vyrozumenie 
• Preddefinovaný zoznam ľudí, ktorí majú byť vyrozumení pri    
 konkrétnej udalos�
• Preddefinovaný zoznam správ, ktoré budú zasielané pri konkrétnej   
 udalos�
• Určenie priority príjemcov pri vyrozumení (pre hovory a SMS)
• Automa�cké opakovanie vyrozumenia a zvolávania nedostupných   
 príjemcov  
• Viacjazyčné upozornenia s presným určením jazyka pre konkrétneho  
 príjemcu
• Zaznamenávanie a uchovávanie všetkých informácií o udalos�ach v   
 zariadení (napríklad meno osoby, ktorá udalosť spus�la, text   
 odoslanej SMS správy, výsledok vyrozumenia a iné)  

Komunikačné kanály 
• SMS služby mobilných operátorov
• GSM hlasové služby
• SMS a GSM hlasové služby
• VoIP služby

Rozšírené nastavenia a funkcie
• Nastavenie spôsobu vyrozumenia (hovor a/alebo SMS)
• Nastavenie jazyka vyrozumenia
• Konfigurácia spôsobu potvrdzovania prija�a SMS správ
• Nastavenie počtu opakovaní vyrozumenia v prípade 
 nepotvrdenia prija�a vyrozumievacej správy

OCP Intercom

OCP Intercom é uma aplicação baseada num telefone VoIP, que permite a 
comunicação de voz confortável, bidireccional entre as estações predefinidas em 
salões industriais e outros edi�cios, principalmente entre o centro de expedição e 
os vários estabelecimentos ou entre os centros de expedição no sistema interno 
de comunicação.

Principais funções
• Comunicação bidirecional interna de voz entre os par�cipantes    
 predefinidos
• Conec�vidade com a intercomunicação industrial Telegrafia, 
 o sistema de endereço Amadeo e os disposi�vos de controlo 
 no sistema 
• Conec�vidade com os centros de VoIP

Configurações e funções avançadas
• Possibilidade de usar o catálogo telefónico
• Viva voz



• Centros de alerta e no�ficação (barragens, proteção civil)
• Os componentes do sistema de emergência integrado (serviço de emergência 
 médica, estações de polícia e bombeiros)
• Serviço de segurança (bancos, companhias de seguros, centros comerciais)
• Rádio pública

Painel de controlo de despacho OCP16
Áreas de uso

Parâmetros técnicos

Fonte de alimentação   12 - 30 VCC dum 
     adaptador de rede
Dimensões    250 × 180 × 80 mm
Peso     500 g
Faixa de temperatura operacional  -25°C a +65 °C



Komunikačné kanály
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Digitálne rádio (MOTOTRBO)
• Analógové rádio
• Koordinácia ovládania dvoch kanálov

Rozšírené nastavenia a funkcie
• Prepojenie s aplikáciou OCP Varovanie
• Prepojenie s aplikáciou OCP Intercom
• Prepojenie s aplikáciou OCP Vyrozumenie
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Monitoring hladiny

Monitoring teploty

Monitoring tlaku

Monitoring 
dilatačných škárTelegrafia a.s.

Lomená 7 | 040 01 Košice

+421 905 481 994
sales@telegrafia.sk

www.telegrafia.eu


