
Pro-Watch
Enterprise 
Controlo global com
autonomia local para grandes
aplicações multinacionais
com utilizadores e portas
ilimitados.

Pro-Watch
Corporate 
Para aplicações de médias a
grandes dimensões, a partir
de 5 utilizadores e 96 portas
ou mais. 

Pro-Watch
Professional 
Para aplicações de pequenas
a médias dimensões, a partir
de 5 utilizadores e 64 portas
ou mais.

Pro-Watch 
Lite
Funcionalidade básica para a
empresa de pequenas
dimensões com até 32
portas. Credenciais não
incluídas.

Gestão da segurança vencedora de prémios

Que edição se adequa melhor às suas necessidades?

O conjunto de aplicações para a gestão da segurança Pro-Watch® da Honeywell foi
seleccionado pelos principais revendedores em 2011 como Best Channel Product (Melhor
Produto do Canal) pela revista Business Solutions.

Para obter mais informações,
www.honeywellintegrated.eu
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Escolha o Pro-Watch hoje mesmo!
Quanto mais cedo agir, mais cedo poderá optimizar as suas operações de segurança com soluções Honeywell.  

• Ligue para  + 49 7031 637 782 para conversar com um representante da Honeywell, ou

• Aceda a www.honeywellintegrated.eu para obter mais informações acerca do Pro-Watch 4.0 

Seleccione Abrir.
Seleccione Pro-Watch.

Pro-Watch® 4.1 

GESTÃO DE SEGURANÇA



Durante mais de duas décadas, o conjunto de aplicações para
a gestão da segurança Pro-Watch® da Honeywell foi escolhido
pelas empresas Fortune 100 e Fortune 1000 a nível mundial
para proteger pessoas, propriedades e bens ao combinar a
gestão dos visitantes, o controlo de acessos, vigilância por
vídeo IP e intrusão num sistema poderoso.

É uma escolha simples. Escolha Pro-Watch e torne a
Honeywell a sua parceira em segurança.

Suportamos uma arquitectura e padrões abertos
através da nossa Honeywell Open Technology Alliance
(HOTA). A HOTA permite a comutação aberta de
tecnologia entre segurança e os fabricantes das TI —

maximizando o investimento de um utilizador final
numa tecnologia de segurança existente. A Honeywell
é igualmente um membro contribuinte do ONVIF e
PSIA. www.honeywell.com/security/hota

Tornar a gestão de edifícios e  
de segurança inteligente
Concebido como uma plataforma aberta que oferece

integração, escalabilidade e flexibilidade, o Pro-Watch

4.1 é a próxima grande invenção na criação de edifícios

inteligentes. Uma nova interface de utilizador gráfica

possui a monitorização remota baseada na Web de

eventos e alarmes — basta aceder àquilo de que

necessita a partir da Internet. Os leitores de portas sem

fios proporcionam-lhe todos os benefícios dos com fios

sem os custos. Complete com as ferramentas

necessárias para criar aplicações personalizadas que

interagem com dispositivos inteligentes.

A sua escolha em segurança.
Pro-Watch®

Plataforma aberta

Integração fácil com sistemas de terceiros – resultando

em poupanças de custo e maior eficácia operacional.

• Conduz a poupanças de energia através de uma utilização
mais eficaz de sistemas de gestão de construção e HVAC,
permitindo um verdadeiro retorno em investimento.

• Concede-lhe a liberdade para criar soluções personalizadas
utilizando ferramentas de fácil utilização como o Kit de
Integração Pro-Watch - poupando-lhe tempo e dinheiro.

• Integra-se uniformemente na gestão do visitante,
notificação em massa e outros sistemas para uma maior
segurança.

Leitores sem fio SALTO*

Maior flexibilidade de instalação para aplicações de

difícil cableado

• Aumenta as oportunidades em mais instalações
resultando em segurança mais eficiente.

• Solução de controlo de acessos eficaz para localizações
remotas. Sem necessidade de cabos.

• Suporta leitores sem fio/via-rádio SALTO e IR SCHLAGE
aumentando a flexibilidade.

*Pro-Watch 4.1 é compatível com os modelos AD-400, AD-401 de leitores
via-rádio Ingersoll Rand.

Suporte do Protocolo Mercury
Standard
A integração com sistemas baseados no protocolo Mercury

dispensa a necessidade de substituição dos sistemas

existentes, disponibilizando uma via de transição

económica e eficiente.

• Sem necessidade de substituição e ligação de hardware
de controlo de acessos.

• Sem necessidade de novas credenciais de acesso. 

• Disponibiliza uma via de migração económica para
utilizadores    de terceiros e Legacy.

Para saber mais sobre as novas características e
funcionalidades do Pro-Watch 4.1 transfira o catálogo em
www.honeywellintegrated.eu


