


PRODUTOS E 
SERVIÇOS

CONTROLE DE ACESSO
CFTV ANALÍTICO
ALARME
MONITORAMENTO PERIMETRAL
MONITORAMENTO TERMOGRÁFICO
CABEAMENTO ESTRUTURADO
FIBRA ÓTICA
INFRAESTRUTURA
PRODUTOS PERSONALIZADOS



HISTÓRICO

A Supervision nasceu como uma empresa desenvolvedora de hardware e software e 
passou a criar produtos sob medida para os principais mercados consumidores, como 
por exemplo: condomínios residenciais, comércio, indústria, parques de diversão, 
concessionárias automobilísticas, entre outros.

Devido a demanda de mercado se especializou em projetos de segurança eletrônica e 
controle de acesso e desenvolveu sistemas específicos para monitoramento perimetral 
analítico, monitoramento termográfico e centrais de alarme.

A plataforma do nosso software permite a integração de vários sistemas de 
monitoramento ao mesmo tempo e está totalmente integrado com os maiores 
fabricantes de CFTV e alarmes.



PRODUTOS

SOFTWARE SVN CONTROLE DE ACESSO

Mais segurança e praticidade em 
um único SOFTWARE

 Controle de acesso
 CFTV analítico de entrada/saída
 APP SVN Mobile
 Cadastramento de visitas remoto
 Portaria remota



Integração de Sistemas

Sistema de Alarme
CFTV Analítico
CFTV Termográfico
Segurança Perimetral
Portaria Remota

SVN MONITOR ANALÍTICO

PRODUTOS



SVN MONITOR ANALÍTICO

Principais Características:
 Monitoramento a distância;
 Gravação e visualização em tempo real;
 Controle de disparos de zonas;
 Visualização dos disparos em tempo real;
 Relatórios dos eventos;
 Ordens de serviços;
 Arme, Desarme e Anulação de zonas;



SVN MONITOR TERMOGRÁFICO

Principais Características:
 Alerta em tempo real dos pontos térmicos monitorados
 Rota de presets automática ou manual a critério do operador
 Comparação de delta de temperatura entre pontos/grupos na

mesma ou entre subestações
 Disparo por atenção e por alerta de temperatura
 Relatório de eventos termográficos
 Permite interface com outros sistemas em tempo real



PRODUTOS

Concentradora IP
CRM 644 TCP/IP

SV-273 - Serial

Placas Display, Contato Seco
Conversoras, Duplicadoras, 

USB, Serial, IP

Placas Controladoras



PRODUTOS

Proximidade ou Teclado

Leitores USB

Biometria FacialBiometria - Digital

Controle Remoto

Barras e Magnético

NFC e Bluetooth

Tag Veicular

Leitores



PRODUTOS

Fechos e Travas

Catracas Aço Inox e Epoxi
Torniquete

Totem Coletor

Dispositivos de Acesso



Produtos

PostesDispensador de Cartões Coletor de Cartões

Totens



Produtos

 Câmeras Analíticas

 Speed Domes

 Câmeras Ips

 Câmeras Termográficas

 Câmeras telescópticas

 Câmeras LPR

 Gravadores NVRs

 Câmeras para chaves Seccionadora

Imagem - CFTV



Serviços Corte a Laser



 CFTV IP Analítico

 Centrais de alarmes

 Sensores

 Interfonia IP

 Software VMS

PRODUTOS



 Automatizadores

 Cancelas

 Placas

 Controles

PRODUTOS



 Conversores Ópticos para CFTV

 Conversores Ópticos para Ethernet

 Redes FTTx (GPON)

 Switch Ópticos

PRODUTOS



INTEGRAÇÃO 
E 

IMPLANTAÇÃO

Fazendo o uso de seus anos de experiência no segmento de segurança eletrônica a

SUPERVISION desenvolve soluções de integração nas áreas de CFTV, alarmes,

monitoramento analítico, automatização e controle de acesso, oferecendo com isso as

mais diversas soluções técnicas aos parceiros e clientes.

Atuando em projetos de segurança eletrônica de médio e grande porte para empresas,

condomínios.

Com equipe própria especializada com todas as certificações necessárias para a execução

de trabalhos nos mais adversos ambientes.



Projetos executados em subestações
Sistema de alarmes
Sistemas de monitoramento perimetral
Sistema de CFTV IP
 Implantação de central de monitoramento remoto para tratamento de eventos de 

alarmes e acionamentos de pronta resposta
Automatização de portarias desassistidas para abertura e fechamento remoto
 Integração dos sistemas de alarme, CFTV e portaria remota das subestações à sala 

de monitoramento.
Monitoramento remoto de abertura e fechamento de chaves seccionadoras
Monitoramento termográfico



Projetos executados em subestações:
 SE Piratininga II (SP)
 SE Salto (SP)
 SE Araras (SP)
 SE Jandira (SP) 
 SE Atibaia (SP)
 SE Getulina (SP)
 SE Mirassol (SP)
 SE Cubatão (SP)
 SE Bandeirantes 138 (SP)
 SE Bandeirantes 345 (SP)
 SE Milton Fornasaro (SP)
 SE Miguel Reale (SP)



 SE CTT (SP)
 SE CTR (SP)
 SE Interlagos (SP)
 SE Mogi-Guaçu (SP)
 SE Bom Jardim (SP)
 SE São Carlos (SP)
 SE Catanduva (SP)
 SE Cubatão (SP)
 SE Embu-Guaçu (SP)
 SE Oeste (SP)
 SE Norte (SP)
 SE Presidente Prudente (SP)
 SE Votuporanga (SP)
 SE Cabreúva (SP)
 SE Pirituba (SP)
 SE Edgar de Souza (SP)
 SE Xavantes (SP)



Projetos executados em condomínios e empresas:

Condomínio Colina das Estrelas

Grupo Automec Concessionária

Condomínio Haras Paineiras

Grupo Suzano – Futuragene

Condomínio Serra Azul

Condomínio Golden Park Residence

Condomínio Monte Verde

Parque Temático T-REX

Condomínio Reserva dos Ypês

Grupo Marista

Condomínio Ibiti do Paço



Projetos executados e Principais clientes
Controle de acesso
Sistema de alarme
Sistema de CFTV analítico
Segurança perimetral
Monitoramento de portaria remota
Monitoramento Termográfico
Fibra Óptica

Unidade Futuragene

Grupo Engefort Portal dos Lagos

Grupo Automec

CTEEP



CONTATO

COMERCIAL

EDER SOUZA

(19) 97418-7161

eder@supervision.ind.br

SUPORTE TÉCNICO

(15) 99137-9596

suporte@supervision.ind.br

(15) 3500-9414
Rua João Mazulquim, 50 – Portal Ville Azaleia

Boituva/SP   CEP:18.500-000


