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Vektra® 

Áreas de uso

Recolha, análise, avaliação e visualização dos dados dos sensores 
e disposi�vos de detecção (profundidade, pressão, nível, taxa de 
fluxo, concentração de substância monitorada no ar e outros)

Avaliação da situação e informação para os operadores de 
mudanças significa�vas nos valores medidos

A�vação dos processos de alerta e no�ficação usando as 
aplicações Vektra® Alerta e Vektra® No�ficação quando os 
valores limites são excedidos.

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 

Visualização dos dados numa aplicação de desktop ou numa 
versão simplificada num aplica�vo móvel no seu smartphone 
(Android) 

• Visão geral de todos os pontos monitorados 
• Visualização do estado da localização monitorada, valores medidos atualmente 
 dos disposi�vos sensores
• Visualização dos resultados de medição e imagens reais de câmara web
• Visualização dos resultados de medição na forma de tabelas e gráficos 

Vektra® SCADA é uma aplicação de so�ware que permite aos operadores monitorar os meios de monitoramento e 
gerenciar e controlar os componentes individuais do sistema. No caso de exceder os valores permi�dos, regula 
automa�camente o funcionamento do equipamento tecnológico e a�va os processos de aviso e no�ficação nas 
situações de emergência.

Interface gráfica de usuário intui�va 
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Vektra® é um sistema de aplicações modernas de so�ware 
�po cliente-servidor que permitem aos operadores 
controlar os meios acús�cos de aviso, gerenciar as 
situações de crise de forma automa�zada e simplesmente 
convocar os equipes de crise e as unidades de resgate. 
Permite manter o monitoramento de emergência sob 
controlo e automa�za o gerenciamento dos processos das 
unidades de resgate e segurança.
Aplicações do sistema Vektra® 
• Vektra® Alerta
• Vektra® No�ficação
• Vektra® SCADA
• Vektra® Gestão de emergência e resgate

As aplicações individuais são fornecidas como padrão de 
acordo com as necessidades do cliente, mas são projetadas 
para serem muito fáceis de integrar num único conjunto.

O so�ware Vektra® pode ser totalmente personalizado para 
atender às suas necessidades. Ele permite que você 
controle o sistema em diferentes níveis com base na 
hierarquia de estrutura de gerenciamento especificada. 
Cada usuário pode ter a permissão para controlar os 
disposi�vos específicos num determinado nível.
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