CATÁLOGO DE

PRODUTOS
• CONTROLE DE ACESSO
• ALARME CORPORATIVO
• AUTOMAÇÃO IP
• DATA CENTER SECURITY
• PSIM

Quem Somos
Fundada em 2005, a Commbox Tecnologia é especializada na fabricação e desenvolvimento de
hardware e software para o segmento de segurança eletrônica corporativa.
Focada em Controle de Acesso, Alarme Corporativo, Automação IP, Data Center e PSIM, suas
soluções baseadas em tecnologias WEB+IP atendem aos mais variados mercados.
O elevado grau tecnológico dos seus produtos e notável experiência em ambientes corporativos
conferem à Commbox uma posição diferenciada junto ao mercado.

Presença Commbox
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Excelência em Gestão

Credibilidade

Customizações
+ Integrações

A Commbox tem revolucionado o mercado de segurança
eletrônica. Nossas soluções estão presentes nas principais
corporações do país, permitindo a seus gestores níveis
superiores de gestão e eﬁciência operacional.

Domínio da tecnologia, proximidade ao cliente e
posicionamento ético conferem à Commbox uma condição
especial para relacionamentos estáveis e de longo prazo.
Conﬁra nossos cases!

Customizações e integrações fazem parte do cotidiano da
Commbox. Com uma vasta experiência em ambientes
corporativos, temos fomentado inúmeros casos de sucesso,
dada a integração de nossas soluções com as mais variadas
plataformas tecnológicas do mercado. Desta forma,
garantimos que nossas soluções sejam “de fato” aderentes às
necessidades dos nossos clientes.

Palavra do CEO
“... Estamos cada vez mais presentes nas principais instituições
corporativas do país com soluções robustas, estáveis, de alto
valor agregado, e que de fato, resolvam as demandas
tecnológicas, mas sobretudo operacionais dos nossos clientes.
Nos orgulhamos muito de desenvolver tudo isso aqui mesmo
no Brasil!
Temos enorme apreço por tecnologia, tanto quanto por
relacionamentos verdadeiros.
Estou convicto de que isso nos conduziu a nossa maior
conquista: CREDIBILIDADE...”

Ricardo Raupp
Founder / CEO
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DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO
E INOVAÇÃO: ESSE É O NOSSO NEGÓCIO!
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ACESSO

AUTOMAÇÃO IP

ALARME

Uma plataforma
completa de controle
de acesso, 100% web.
Composta pelo
software SafeAccess,
por controladoras e
periféricos totalmente
integrados.

Aplicações em projetos
de automação de
segurança para
acionamento de cargas
e monitoramentos de
sensores, tais como
lâmpadas, travas,
portões e PIR’s.

Um avançado software
de monitoramento e
gestão de segurança
aliado a um hardware
de alto desempenho.
Integração total!

PSIM

DATA CENTER

O SafeComm é um
software PSIM (Physical
Security Information
Management) inovador,
de topologia aberta para
gestão e controle
centralizados dos
recursos e procedimentos
pertinentes a área de
segurança.

A plataforma
SafeCenter,
desenvolvida
exclusivamente para
DataCenters, é
composta por
hardwares e softwares
para monitoramento e
controle junto aos racks.

Automação IP
HARDWARE

+

SOFTWARE

AUTOMAÇÃO IP: AGORA É FÁCIL!

Aplicações em projetos de automação de segurança para
acionamento de cargas e monitoramentos de sensores, tais
como lâmpadas, travas, portões e PIR’s.
Compatível com diversos softwares de mercado.

Topologia

SOFTWARE

Rede IP
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Automação IP

HARDWARE
Módulos de Automação IP
Desenvolvida com tecnologia IP a linha de
módulos Multi I/O foi idealizada para
aplicações em projetos de automação de
segurança, sendo utilizada no acionamento
de cargas como lâmpadas, portões e sirenes,
bem como no monitoramento de sensores
de porta, cerca elétrica e interruptores
diversos.

As saídas (outputs), também isoladas,
baseiam-se em relés (C, NA, NF).
Este design confere ao equipamento um alto
nível de robustez.
Programações lógicas baseadas em eventos
de inputs, outputs, relógio, timers, etc.,
podem ser armazenadas na memória do
equipamento, permitindo que vários
cenários de automação possam ser
executados pelo próprio módulo.

As entradas (inputs) possuem isolamento
óptico com fonte auxiliar interna.

MIO402

MIO800v3

Produtos

Entradas

Saídas

MIO402

4

2

MIO400v3

4

4

MIO800v3

8

8

MIO2408v3

24

8

MIO0816v3

8

16

MIO2408v3
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MIO400v3

PoE

MIO0816v3

Automação IP

SOFTWARE

O SafelO é um software WEB extremamente simples e
eﬁcaz para automação de segurança, capaz de
controlar remotamente vários módulos IP da série
Multi I/O da Commbox, além de visualizar imagens de
DVRs (RTSP).

Principais
Características

• Plataforma WEB

• Tempo Real

• Múltiplos Sites

• Múltiplos Usuários

• Plantas Baixas

• Integração CFTV

• Log de Eventos

• Baixo Custo

PROGRAMADOR
LÓGICO
O Programador Lógico é um software que permite a construção e envio de lógicas de
programação para os módulos Multi IO que passam a operar como um CLP.
Não é utilizada linguagem técnica, mas apenas uma simples planilha de eventos x ações.
Somente 5 componentes, porém extremamente versáteis, são utilizados:
• input

• relógio

• output

• memória.

• timer
As programações, de até 100 linhas, podem ser salvas em arquivos.
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Controle de Acesso
HARDWARE

+

SOFTWARE

Criada em 2005 com foco em ambientes corporativos, o Controle
de Acesso foi a primeira linha de produtos da Commbox, uma
solução completa de hardware e software.
Composta pelo software SafeAccess (100% web) e por
controladoras IP´s e periféricos totalmente integrados, nossa
solução é extremamente robusta e escalonável.
A constante atualização tecnológica, bem como de recursos
funcionais baseados sobretudo em inputs dos nossos clientes,
fazem da nossa plataforma uma solução madura, estável e de
excelente relação custo / benefício.

Topologia

Software
OUTROS SISTEMAS

Hardware

A)

RH, Financeiro, etc

Gestor

Equipes

B)

C)

Rede IP

CONTROLADORAS

Unidade 1
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CONTROLADORAS

Unidade 2

Controle de Acesso

HARDWARE
Controladoras

MCA10

KIT MCA10-S

TIB20

Controladora de acesso IP com
capacidade para 100.000 usuários,
operação oﬄine e diversas
interfaces de identiﬁcação.

Controladora MCA10 + fonte
UPS1385 (12V/5A) + Gabinete
matálico.

Terminal de acesso IP com
capacidade para 100.000 usuários,
operação oﬄine, teclado touch,
leitor MIFARE e sensor biométrico
de alta perfornmance.

Periféricos

KP400
Teclado touch com sensor
biométrico de alta performance,
leitor Mifare, interface para leitora
externa (Wiegand), RS485 / RS232,
LCD gráﬁco.
Resistente à água.

KP300

KP200 / KP200U

KP100

Teclado touch com leitor Mifare,
interface para leitora externa
(Wiegand), RS485 / RS232, LCD.
Resistente à água.

Teclado touch com sensor
biométrico de alta performance,
leitor Mifare, interface para leitora
externa (Wiegand), RS485, LCD.
Opcional USB (estação de cadastro).

Teclado touch com leitor
Mifare, interface para
leitora externa (Wiegand),
RS485, LCD.

MIB22

LM100 / LM100U

MIB20

MBU500

Leitor com sensor
biométrico de alta
performance, LED bicolor e
buzzer.

Leitor de cartões MIFARE,
com led bicolor e buzzer.
Opcional USB (estação de
cadastro).

Leitor biométrico para
catracas com interface para
leitora externa (Wiegand),
RS485 / RS232.

Estação de cadastro
biométrico USB.

Fontes de Alimentação
UPS1385
Microprocessada, 12V/5A
carregador inteligente e
monitoramento.
Interface RS485.

UPS1383
Microprocessada, 12V/3A
carregador inteligente e
monitoramento.
Interface RS485.
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Controle de Acesso

SOFTWARE

O SafeAccess
permite um alto
nível de interação
com outros
sistemas (RH, CFTV,
AD, LDAP, etc.).

Proﬁssionalização
de gestão. Melhoria
em resultados.

Controle preciso,
rápido, e eﬁciente
da operação.
Excelência na
gestão.

Principais Características
• Interface web
• Gestão multisite
• Auditoria completa
• Arquitetura ﬂexivel e escalável
• Integrações com outros sistemas

Benefícios
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Diferenciais

• Padronização e agilidade de processos

• Ferramentas de diagnóstico

• Informações precisas e centralizadas

• Controle de frequência

• Excelência na gestão

• Atualização remota do hardware

• Flexibilidade na operação

• Estacionamento e refeitório

• Otimização de recursos humanos

• Customizações

Controle de Acesso

Gestão de Usuários

Monitoramento de Acesso

• Classiﬁcação de usuários por grupo

• Integração CFTV

• Visitantes, terceiros e funcionários

• Planta baixa

• Impressão de crachás

• Recebimento de alarmes

• Lista negra

• Alarme de trajeto violado

• Agendamento de visitas

• Gráﬁcos de eventos

Gestão de Acesso
• Controle de anti-passback
• Dupla e tripla autenticação
• Controle de acompanhantes
• Regras de acesso baseadas no AD
• Regras de bloqueio de acesso
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Controle de Data Center

SOFTWARE

A plataforma SafeCenter, foi desenvolvida exclusivamente para
aplicação em Data Centers.
É composta por software e hardwares para monitoramento e controle
de acesso para racks.

Topologia

MSE200

Ethernet

MSE200

Controladora IP
(2 canais, 60 racks).

IO’s

MPR200

Power + Comunicação

MPR200

MPR200

Módulo de porta com sensor de
temperatura e umidade
(expansível até 3)

MP48

Módulo injetor de alimentação
auxiliar.

KP400

Terminal
biométrico.

MRS100

Sensor de temperatura e umidade.
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MPR200

Controle de Data Center

Principais Características

Benefícios

• Interface web

• Padronização e agilidade de processos

• Gestão multi site

• Otimização de recursos

• Banco de dados particionado em contas

• Informações precisas e centralizadas

• Auditoria

• Segurança e auditoria

• Integrações com outros sistemas

• Excelência na gestão

Gestão

Operação

• Racks organizados por grupos

• Integração com CFTV

• Identiﬁcação das empresas utilizadoras

• Monitoramento de acessos e status de
portas

• Identiﬁcação das aplicações hospedadas
• Possibilita a criação de Tags livres
• Monitoramamento de temperatura
• Monitoramamento de umidade
• Registro de usuários e empresas

• Alarmes: Porta aberta, violação, umidade
temperatura, permanência indevida, etc
• Registro de usúarios e liberações de acesso
• Relatório diversos

• Acesso por cartão ou biometria
• Acesso por Rack ou Grupos de Racks
• Controle do período de liberação
• Integração com fechaduras
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PSIM

SOFTWARE

O SafeComm é um software PSIM (Physical Security Information Management)
inovador, de topologia aberta para gestão e controle centralizados dos
recursos e padronização de procedimentos pertinentes a área de segurança.

Topologia
Monitoramento

• Alarme
• Acesso
• Automação
• Incêndio
• Serviços
• CFTV
• Outros
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Integração
Fluxo de
Atendimento

PSIM

Principais Características

Benefícios

• Interface web

• Padronização e agilidade de processos

• Gestão multi site

• Otimização de recursos

• Multi contas

• Informações precisas e centralizadas

• Auditoria total

• Segurança e auditoria

• Integrações com outros sistemas

• Excelência na gestão e operação

Diferenciais

Gestão de Unidades

• Suporte Local

• Unidades organizadas hierarquicamente

• API de integração

• Política de perﬁs de operadores

• Processos customizáveis

• Dispositivos e eventos personalizados.
• Ações / informações customizadas
• Mapas gráﬁcos

Monitoramento de Eventos

Operação

• Alerta de novos atendimentos.

• Gestão de eventos de segurança.

• Visualização de câmeras.

• Abertura remota de portas.

• Atendimentos com workﬂow.

• Controle de atendimentos.

• Filas de atendimento personalizadas.

• Acionamentos remotos.

• Histórico de ações.

• Controle dos processos de segurança.

APP Commbox
O APPcomm é um aplicativo celular destinado a gestão
e controle de serviços de equipes de campo.
Totalmente programável por sistema remoto, permite
inúmeros cenários de aplicação.
• Recebimentos de chamados
• Upload de informações
• Captura foto, vídeo, áudio
• Geolocalização por GPS
• Formulários programáveis
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Alarme Corporativo
HARDWARE

+

SOFTWARE

Um avançado software de monitoramento, controle e gestão de segurança
aliado a um hardware diferenciado de alto desempenho, contemplando de
alarme, acesso e automação em um único core: integração máxima !
Composta pelo software SafeAlarm (100% web) e por controladoras IP´s e
periféricos totalmente integrados, a plataforma permite elevado nível de
gestão e controle.
Todas as operações, conﬁgurações e controles sejam elas pertinentes ao
software de monitoramento quanto aos hardwares de campo, são
executadas exclusivamente a partir da central de operações, permitindo
assim uma auditoria e sobretudo proﬁssionalização da operação
Gestão sem precedentes!

Topologia

Software
OUTROS SISTEMAS

Hardware

A)

RH, Financeiro, etc

Gestor

Equipes

B)

C)

Rede IP

ALARME IP

Unidade 1
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ALARME IP

Unidade 2

Alarme Corporativo

HARDWARE
Centrais

NOVO

MAP10
Central de alarme IP, 8 zonas, 4
PGMs, interface de expansão.

KIT MAP 10-S

KIT MAP10-F

MAP10 BLADE

Central MAPIO + Fonte
UP5S13B3) (12U/3A) + gabinete
metálico.

Central MAPIO + 2 módulos
MEIBOO (8 zonas) + 7 módulo
MEOSOD (8 POmMs) + 2 fontes
UPS1383 (12V/3A) + gabinete
metálico.

Central de alarme compatível
para montagens em racks 19”
ou paredes, 12 slots para
módulos e customização IOS.

Expansões

Interfaces

MEI800

MEO800

Expansão de 8 zonas monitoradas.

Expansão de 8 PGMs.

MCG100

MGT100/MGT200

Interface de comunicação
GMS/GPRS quadriband.

Interface de Comunicação
Universal

Periféricos

KP400
Teclado touch com sensor
biométrico de alta performance,
leitor Mifare, interface para leitora
externa (Wiegand), RS485 / RS232,
LCD gráﬁco.
Resistente à água.

KP300

KP200

KP100

Teclado touch com leitor Mifare,
interface para leitora externa
(Wiegand), RS485 / RS232, LCD.
Resistente à água.

Teclado touch com sensor
biométrico de alta performance,
leitor Mifare, interface para leitora
externa (Wiegand), RS485, LCD.
Opcional USB (estação de cadastro)

Teclado touch com leitor
Mifare, interface para
leitora externa (Wiegand),
RS485, LCD.

MRR100

LM100

Receptor de controle remoto
multifunções (433mbHz).

Leitor de cartões MIFARE,
com led bicolor e buzzer.
Opcional USB (estação de cadastro)

Fontes de Alimentação
UPS1385

UPS1383

Microprocessada, 12V/5A
carregador inteligente e
monitoramento.
Interface RS485.

Microprocessada, 12V/3A
carregador inteligente e
monitoramento.
Interface RS485.
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Alarme Corporativo

SOFTWARE

O SafeAlarm
permite um alto
nível de interação
com outros
sistemas (RH, CFTV,
AD, LDAP, etc.).

Proﬁssionalização
de gestão. Melhoria
em resultados.

Principais Características
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Controle preciso,
rápido, e eﬁciente
da operação.
Excelência na
gestão.

Benefícios

• Interface web

• Padronização e agilidade de processos

• Gestão multisite

• Otimização de recursos

• Auditoria completa

• Informações precisas e centralizadas

• Arquitetura ﬂexivel e escalável

• Segurança de Informações

• Integrações com outros sistemas

• Excelência em gestão

Alarme Corporativo

Diferenciais

Chamados

• Controle de automação

• Envio de e-mails

• Autorização remota do hardware

• SLA conﬁgurável

• Ferramentas de diagnóstico

• Fluxo de encerramento

• Controle de acesso (tesouraria, estoque)

• Controle de anexos

• Recursos avançados de gestão

• Controle de insumos utilizados

Monitoramento de Alarmes

Gestão de Segurança

• Integração CFTV

• Módulo de ocorrências

• Auditoria e controle da equipe

• Rondas e pronta resposta

• Recebimento de Contact ID

• Gestão de contratos e documentos

• Contatos de emergência

• Ronda virtual

• Testes nos sensores

• Dashboard - Painel de Indicadores
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www.commbox.com.br
Matriz | Porto Alegre/RS

Rua Cel. Armando Assis, 222
Três Figueiras
CEP: 91330-010
+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP
Alameda Terracota, 215/1003
Espaço Cerâmica
CEP: 09531-190
+55 (11) 4063.4300

contato@commbox.com.br

