
Soluções de segurança 
para penitenciárias

AUMENTE A SEGURANÇA DOS 
COLABORADORES E OTIMIZE O 
TEMPO DE RESPOSTA

Qualquer unidade penitenciária precisa de uma 

solução confiável e rápida para proteger seus 

trablhadores contra violências.

As soluções ZONITH são desenvolvidas para dar 

mais segurança aos colaboradores e alertar as 

equipes sobre situações de perigo no momento 

que elas acontecem. Botões de emergência 

podem ser ativados, assim como funções de 

man-down automático em caso de acidente. 

Aliados ao sistema de localição indoor e outdoor, 

o tempo de resposta diminui sensivelmente.



SOLUÇÕES PARA SEGURANÇA EM PENITENCIÁRIAS

• Alarmes de emergência dos colaboradores
 Alarmes acionados manual ou automaticamente podem ser diferenciais entre a vida e a morte. A solução  
 ZONITH suporta uma variedade de telefones DECT padrão, rádios profissionais, smartphones Android   
 e outros dispositivos portáteis, todos dotados de botão de emergência de fácil acesso. Uma vez   
 pressionado o botão,  os Operadores da Central de Controle e os demais membros da equipe de   
 segurança são instantaneamente alertados através do do Sistema de Controle de Alarmes    
 (ACS), assegurando assistência rápida ao solicitante.  

• 
Localização indoor  

 Com o Sistema de Localização em Tempo Real (RTLS) da ZONITH e os Beacons de Localização Bluetooth  
 fixados nos edifícios, é possível localizar qualquer rádio profissional com bluetooth, telefone DECT ou   
 crachá bluetooth. Acionado um alarme, as equipes responsáveis recebem informação instantânea sobre  
 o problema e o local onde ele ocorreu, otimizando o tempo de resposta.

• Rastreamento GPS
 Vários rádios profissionais e dispositivos de mão são equipados com GPS. Portanto, colaboradores em   
 áreas externas podem acionar alarmes cientes de que as equipes de salvamento saberão    
 sua localização exata. Endereços e descrições como “corredor 2”, por exemplo, serão visualizados   
 claramente nos rádios ou dispositivos de mão.  

• Bluetooth ID Badge
 Funcionários, médicos e visitantes podem usar o Crachá Bluetooth da ZONITH, que funciona como uma  
 identificação mas também como equipamento para localização de pessoas. O crachá ainda é equipado  
 com um botão de pânico, usado em situações de emergência. 

 

• Man-Down e Lone'Worker
 O ZONITH ACS é capaz de monitorar e notificar alarmes de man-down e lone-worker provenientes de   
 rádios profissionais, telefones DECT ou outros dispositivos portáteis, fornecendo maior proteção   
 às pessoas que trabalham sozinhas.    

 

Numa penitenciária, os agentes de segurança e demais colaboradores estão 
sempre na linha de frente, podendo enfrentar situações de perigo sem ter meios 
de alertar os colegas sobre a ocorrência.
As soluções da ZONITHs são desenhadas para aumentar a segurança garantindo 
respostas rápidas e automáticas quando situações de perigo ocorrem.
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