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CERTIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARDWARE

·Alimentação: AC e/ou energia solar, baterias 
estacionárias 12VDC
·Buffer de operação: Garantia de 72h de autonomia  
 na falta de energia elétrica e mais 30 minutos de  
 operação contínua 
·Carregadores: Flutuador inteligente com comunicação  
 por protocolo, com informações das variáveis de  
 controle
·Rádios: Motorola Mototrbo 5000 UHF
·Amplificador: Classe D 12 VDC 1200W
·Sonofletores: 400w cada, com excelente   
 inteligibilidade de voz para aplicações de notificação  
 em massa ao ar livre, composição (400W a 3200W). 
·Grau de proteção IP54, NBR, IEC 60.529:2005 
 Operação: Temperatura de -10 a 60°C e umidade de  
 10 a 95% 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOFTWARE

·Software: Suporta um número ilimitado de estações  
 remotas de sirenes
·Comunicação: Configuração “peer to peer”; rádio UHF;  
 GPRS; internet; satélite
·Gerenciador de comunicação: Tecal
·Placa mãe: Tecal
·Firmware: Tecal
·Alarmes e falhas: Popup na tela
·Acesso ao sistema: O usuário acessa por meio da  
 central, aplicativo embarcado e/ou Web. Possui vários  
 níveis hierárquicos de usuários
·Monitoramento e diagnóstico: Em “real time” das  
 estações remotas com sirenes, indicando as falhas e  
 alarmes no supervisório e gravando no banco de  
 dados

Certificado de Registro e 
Classificação Cadastral - 
CRC
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Certificado de Registro e 

GARANTIA DE QUALIDADE TECAL
Documentos comprobatórios de entrega técnica 
e atestados de capacidade técnica.

QUEM SOMOS
Criada em 1994, a Tecal 
Engenharia atua desde 2013 na 
área de redução de riscos de 
desastres, desenvolvendo 
soluções, sistemas, projetos e 
softwares para atender às 
crescentes demandas de 
diversas partes do segmento 
no Brasil.
Nesta oportunidade como 
credenciada de uma 
companhia americana instalou 
o maior Sistema de Notificação 
em Massa do país.
A Tecal utilizou o seu 
know-how e a experiência 
adquirida para desenvolver um 
sistema próprio de arquitetura 
modular e robusta, uma 
solução ajustada às 
expectativas do mercado 
nacional. Atualmente, o 
Sistema de Notificação em 
Massa da empresa é o mais 
usado no país.
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