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Alarmes 24 

 

A Alarmes 24 oferece os mais avançados produtos de CCTV, tendo como base os melhores equipamentos da industria. 

Os nossos Vídeo-Gravadores Digitais, vulgo DVR são produzidos pelo maior e mais conceituado fabricante do mundo, a 

HIK VISON © (estudo publicado pela IMS research em 2015). Os nossos Vídeos além de serem os mais estáveis e 

seguros do mercado, possuem tecnologia mais avançada, tendo a melhor performance de sempre. A compressão é feita 

em H264,sendo este actualmente o standard da indústria, porém, não só a Hikvision o utiliza desde o início como o 

melhorou, tornando a transmissão de imagens mais rápida e fluída como diminui substancialmente o espaço de 

armazenamento necessário. 

Todos os dispositivos têm 2 streams de vídeo independentes, o que significa que em condições em que o acesso à net seja 

limitado, ou utilizando um dispositivo móvel, poder-se-á escolher uma resolução mais baixa, contudo mais fluída, 

mantendo sempre a melhor resolução nas gravações. 

Tendo a Segurança 24 Beiras como lema a excelência e satisfação do cliente, os nossos gravadores são acessíveis de 

qualquer parte do planeta, 24horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, graças ao nosso servidor dedicado 

compatível com o nosso software. Ou seja, desde que tenha internet, o acesso ao seu equipamento é assegurado pelo 

nosso servidor. 

Em qualquer lado, a qualquer altura! 

 

Esta é a garantia da visualização dos nossos equipamentos. 

Actualmente temos centenas de clientes a usufruir do potencial dos nossos sistemas, desde o uso residencial até grandes 

instalações com dezenas de câmaras e onde a segurança é imperativa. A qualidade destes equipamentos permite que os 

mesmos sejam utilizados inclusivamente em órgãos de polícia criminal, consideradas instalações de alto risco. 

Não somos mais uma empresa no mercado, trabalhamos para a liderança e marcamos a diferença, somos profissionais 

certificados e utilizamos os melhores produtos! 
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Exemplo e explicação do funcionamento do sistema de  CCTV: 

 

 

 

 

 

A sua segurança nunca foi tão fácil, monitorize a a sua casa, a sua empresa, o seu comércio ou qualquer outro tipo de 

instalações, remotamente, sem dificuldades e de forma clara e intuitiva. Controle a produção/vendas no seu comércio, 

assista o que se passa na sua casa, veja a que horas chegaram os seus filhos ou verifique se está tudo bem com eles ou 

com idosos. 

Além disso, o forte efeito dissuasor da Vídeo-Vigilancia repele actos de vandalismo, potenciais assaltos e 

comportamentos inadequados, garantindo a gravação dos eventos. 

 

   Servidor
ALARMES 24
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Exemplo da Configuração do Sistema CCTV da Segurança 24 Beiras 
 

 

 

Aceda remotamente ao seu sistema de Vídeo-Vigilância com a maior das facilidades através de várias plataformas. 

Desde o seu computador fixo ao telemóvel, pode monitorizar as suas câmaras em tempo real. Actualmente o nosso 

software de gestão e visualização, totalmente em Português está desenvolvido para a plataforma Windows ®,sendo 

extremamente intuitivo e amigo do utilizador, porém com características profissionais. 

Contamos também com versões para Apple ® e Android ®. 

 

Em todo o lado, a toda a hora! 

Visão Remota Alarmes 24 

 

 

Exemplo da Configuração do Sistema CCTV da Alarmes 24
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O Nosso Software Profissional  

SEGURANÇA 24 CCTV Pro 

 

●Software totalmente em Português. 
 
●Possibilidade de ligar até 256 vídeos com 16 câmaras por  vídeo, Suporta Câmaras IP e Sistemas HD (Alta Definição) 
 
●Suporta até 4 monitores em simultâneo. 
 
●Controle Inteligente de Speed-Domes (câmaras rotativas com zoom). 
 
●Controle de Dispositivos Externos (controle de luzes,sistema de alarme,portões,etc). 
 
●Mapa e sub-mapas com localização das câmaras e acesso directo ás mesmas. 
 
●Interface gráfico amigo do utilizador e extremamente simples de usar. 
 
●Totalmente Gratuito,sem licenças e sem restrição de número de workstations. 
 
●Capacidade para vários utilizadores e diferentes privilégios (ex:só visualização,visualização e reprodução,etc.) 
 
●Pesquisa e Reprodução de gravações através de calendário e barra horária,descarga imediata dos ficheiros seleccionados. 
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           Aplicação Smartphone 

 
           Teste o nosso sistema com a aplicação  

 

 

          Segurança 24 CCTV 

 

 

 

 

App na Playstore 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seguranca.iVMS&hl=pt_PT 


