Três salas de controlo para vigilância da
cidade suportadas pelas forças combinadas de
distribuição de sinal KVM e AV da ATEN.
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"A ATEN vai além dos processadores de videowall. O sistema de matriz KVM
proporcionou a flexibilidade extra de que as nossas operadoras precisam nas suas
operações diárias."
- Eng. Corrado Biava, Diretor da 1ª Área TLC Piemonte e Valle d'Aosta, Polícia

Requisitos

• Distribuição de meios de comunicação
de massas: Vários videowalls instalados em
três salas de controlo diferentes
• Acesso remoto: os operadores podem
aceder a qualquer um dos computadores
que estejam armazenados em segurança
numa área de servidores separada.
• Fácil de gerir: os operadores sem
conhecimento técnico precisam de
conseguir controlar o videowall em cada
sala de controlo.

Vantagens

• Controlo central - O controlador de hardware
VK2100 é compatível com qualquer dispositivo
de hardware normalmente usado, permitindo
o controlo central através de uma interface
dedicada e personalizada.
• Modular - A matriz modular VM3200
é compatível com muitas interfaces
normalmente usadas e liga na perfeição uma
grande quantidade de ecrãs e fontes.
• Direitos de utilizador - O sistema de matriz KE
tem em conta vários níveis de autoridade.
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Extensor KVM sobre IP
5x R
KE6900 / KE6940
• Suporte RS-232
• USB, consola DVI-I
• Ecrã duplo (KE6940)
• Até 1920 x 1200 @60 Hz
• definições avançadas de segurança e utilizador
• Suporte de dados virtual, microfone, altifalantes
• capacidade de videowall até 8 por 8 ecrãs
• Gestão centralizada com o software CCKM Matrix Manager

Comutador de matriz modular
VM3200
• Pré-visualização em tempo real
• Programação de conteúdo
• Fonte de alimentação dupla
• Passível de montagem em bastidor, 9U
• 32 entradas e 32 portas de saída
• Peças modulares facilmente intercambiáveis
• Até 8 placas de saída e 8 de saída
• Gestão móvel via WebGUI
• Controlo via série, Telnet ou botões
8x
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Controlador de hardware
VK2100
• Várias caixas de expansão
• Configuração fácil de 3 passos
• Porta USB para fácil carregamento de perfil
• Compatível com mais de 10.000 dispositivos de hardware
• Design da interface de utilizador gráfica (GUI) personalizável avançado
• Várias interfaces: série, infravermelhos, relé, E/S, Ethernet, CC 12V

32x

Placa de entrada DVI
VM7604
• 4 portas de entrada DVI-D
• transposição de escala até 1080p
Placa de saída HDBaseT
VM8514
• 4 portas de saída HDBaseT
• Até 4K @60hz (100 m)
• Comutação sem falhas
• função de videowall
Extensor HDMI HDBaseT
VE805R
• transposição de escala até 1080p
• Comutação sem falhas
• Entrada HDBaseT, saída HDMI
• funcionalidade videowall
• RS-232 bidirecional, infravermelhos

1x

Vigilância pública e de
eventos, Itália
A Polícia em Turim necessitava de uma
nova sala de controlo para monitorizar
o comportamento das multidões e
detetar incidentes durante grandes
eventos públicos. Com a ajuda da
ErreElle Net, uma empresa especialista
da indústria, vários videowalls e estações
de trabalho flexíveis são configurados
através do hardware de distribuição de
sinal KVM e AV da ATEN.
A ErreElle Net combinou as forças
de um processador de videowall
baseado em hardware com estações
de trabalho flexíveis alimentadas por
um sistema de matriz virtual KVM
sobre IP e um sistema de automação
de hardware. Desde então, a Polícia
em Turim tem sido capaz de melhorar
a sua flexibilidade operacional,
proporcionando aos operadores a
possibilidade de observarem diferentes
áreas urbanas e permitindo-lhes
informar imediatamente os agentes
próximos dos locais.
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Tem uma instalação ou projeto similar?
Entre em contacto com sales@aten.be, a nossa equipa de pré-vendas terá todo o gosto em ajudá-lo.

