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A Verlucht Sistemas é uma empresa de engenharia e integração de sistemas com mais de duas
décadas de atuação nos mercados de Telecomunicações e Sistemas de Segurança Eletrônica de
Alta Performance.
Possuímos soluções completas de infraestrutura, cabeamento estruturado (metálico e óptico),
cabeamento estruturado para ambientes industriais e aplicações especiais, GPON, sistemas de
CFTV IP, vídeo analíticos, controle de acesso de pessoas e veículos, sistema de acesso e gestão
de estacionamento, alarme perimetral, sistema de detecção e alarme de incêndio, automação
predial, soluções para energias renováveis e eficiência energética.

•

Consultoria;

•

Locação de Sistemas;

•

Projetos;

•

Contrato de Manutenção Corretiva;

•

Gerenciamento de Obras;

•

Contrato de Manutenção Preventiva;

•

Instalações;

•

Garantias Estendidas;

•

Comissionamento de Sistemas;

•

Certificação e Análise de Rede;

•

Start Up;

•

Laudos Técnicos;

•

Outsourcing;

•

Fiscalização;

Somos certificados pelas principais marcas do mercado,
podemos ofertar a nossos clientes garantia estendida de até
25 anos sobre material e performance da rede lógica.

Fornecemos a nossos clientes soluções completas em
cabeamento estruturado. Cabeamento metálico não blindado
(UTP), fibras ópticas, cabeamentos industriais e para aplicações
especiais, com velocidades de 100Mbps à 40Gbps.
Dispomos também soluções de raks, patch panel, DIO e demais
acessórios para alta densidade de cabeamento estruturado,
servidores, aplicações em Data Centers e ambientes especiais.

O GPON emergiu como a principal tecnologia de acesso por fibra óptica para atendimento
residencial e corporativo.
A chave para a adoção generalizada do GPON é a sua notável flexibilidade e redução de
infraestrutura, que permite o fornecimento de serviços de vídeo em broadcast, IPTV, VOIP, E1 e
Ethernet com portas em velocidade de até 10Gbps. O GPON está preparado para lidar com
aplicações atuais e futuras.

Trabalhamos com sistemas customizados de CFTV em alta resolução, utilizando plataformas
robustas e desenvolvidas exclusivamente para vídeo monitoramento. Dispositivos de captura de
imagem e câmeras de até 29 Mega Pixel. Ofertamos aos nossos clientes soluções de leitura de
placa de veículos, identificação facial e vídeo analíticos para todos os tipos, necessidades e
complexidades de projeto, utilizando o conceito de pixel por metro. Nossas soluções são totalmente
integradas com os sistemas de controle de acesso e alarme perimetral que comercializamos.
Disponibilizamos equipamentos de ponta a ponta com até 3 anos de garantia on site.

Na Verlucht Sistemas você encontra o que há de mais moderno em
controle de acesso.
Sistemas de acesso IP para até 1 Milhão de usuários, com controle
por cartão de proximidade, RFID, identificação facial, senha e /ou
biometria.
Dispomos de soluções totalmente integradas com catracas, urnas,
cancelas, torniquetes, barreiras e portas automáticas. Visualização e
gerenciamento através de mapas e integração com alarmes,
permitindo operação remota via Internet ou Intranet.

Solução Perimetral utilizando fibras ópticas sensitivas. Este tipo de solução proporciona alta
performance em alarme de intrusão de perímetro, é totalmente imune a descargas elétricas,
emissão de rádio frequência, corrosão, explosões, ação do tempo e tem vida útil de
aproximadamente 20 anos.
O Sistema é altamente sensível a vibração e pressão, permitindo assim sua aplicação em telas,
muros, grades ou enterrada diretamente no solo. O gerenciador do sistema possui alto grau de
inteligência eliminando falsos alarme provenientes do vento e vibrações externas. Também
dispomos de soluções de sensor infra vermelho (IVA).

Dispomos de solução completa para sistemas de
controle e gestão de estacionamentos. Cancelas, totens
de entrada e saída de veículos, interfonia, sistema sem
parar e auto expresso, RFID, tickets, cartões e terminais
de auto atendimento.

O Sistema de gerenciamento de vagas
consiste em painéis indicadores instalados
em setores, entradas ou andares do
estacionamento e em sinalizadores, que
através de cores, identificam a disponibilidade
individual de cada vaga. O sistema possibilita
grande redução de custo na operação do
estacionamento e muito conforto e agilidade
ao estacionar.

Sistemas inteligentes e integrados que facilitam o dia a dia da sua empresa.
Oferecemos muito mais do que soluções de HVAC, controle de acesso, gerenciamento de
segurança
de
vídeo,
controle
de
iluminação
e
eficiência
energética.
Nosso enfoque direcionado aos sistemas prediais elimina muitos níveis de complexidade, com o
objetivo de integrar vários sistemas e proporcionar o gerenciamento real de instalações
corporativas. Conte com a nossa experiência para automatizar e integrar sistemas, garantindo
mais mobilidade, flexibilidade, segurança, visibilidade, economia e oportunidades para criar
ambientes confortáveis, seguros e sustentáveis.

Solução SDIA de acordo com as normas internacionais e
atendendo a todas as recomendações nacionais.
Dispomos de sistemas convencionais e endereçáveis,
sensores de fumaça, gás, temperatura, sensores ópticos,
termo velocimétrico, cabo sensor (protector wire) e
sistema de detecção vesda. Todos nossos equipamentos
são certificados UL e FM.

Projetos para implantação e utilização de
energias renováveis, uma fonte limpa e
inesgotável. Esta tecnologia traz a nossos
clientes economia a médio prazo, passando
a consumir e gerar energia de forma a ter
ainda mais responsabilidade social e
sustentabilidade.
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