
SOLUÇÕES PARA
TRANSPORTE E MERCADORIA

PROBLEMA

Todos os anos, a perda de mercadorias na 
estrada ascende já a milhares de milhões de 
euros sob a forma de roubo, incêndio, danos na 
carga devido a mudanças de temperatura, etc. 

SOLUÇÃO

O sistema VESTA by Climax oferece uma 
solução ideal para proteger a sua carga 
e equipamento, acrescentando funções 
IoT em veículos de transporte, mesmo com 
necessidades especiais (frigoríficos, rotas 
internacionais, etc.).



BASIC COMPLETO PRO

VESTA-047 – Painel principal

VESTA-023 – Detector múltiplo

VESTA-060 – Detector de vibração

VESTA-014 – Controle remoto

VESTA-107 – Sirene exterior

VESTA-019 – Magnético

VESTA-028 – Saída ativação de fumaça

PROT-38 – Recipiente de fumaça

PROT-39 – Apoio para a fixação do recipiente 
de fumaça em veículos

CSL-SIM – Cartão Sim Global Roaming 
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2. VANTAGENS DE VESTA SMART TRANSPORT

• Fácil instalação: instalação em menos de 10 minutos, sem necessidade de 

cablagem entre a cabina do condutor e o reboque de carga

• Até 4 anos de duração da bateria dos dispositivos.

• Consumo muito baixo do painel principal (0,3Ah).

• Grande autonomia para o seu baixo consumo, com funcionamento num veículo 

sem carga de bateria durante 27 dias aproximadamente.

• Segurança. Sistema anti-intrusão com notificações instantâneas em caso de 

alarme.

• Informação em tempo real. Notificações instantâneas e visualização do estado 

para controle total: alarme de detecção de movimento, temperatura, fumaça, etc.

• Fácil de usar. Armar e desarmar por controle remoto e/ou app o SmartHomeSec à 

distância.

• Evitar roubos. Alarme por detecção de movimento no interior do reboque de carga.

• Evitar incêndios. Alarme de fumaça com notificação instantânea do utilizador para 

prevenir possíveis incêndios.

• Evitar danos na carga. Notificações em caso de mudança de temperatura com 

criação de regras (por exemplo, se o interior do reboque de carga exceder 20ºC, o 

sistema notificaria imediatamente), para manter o controlo e a qualidade.

• Simplicidade. Alimentação a partir do painel principal a 12V (com a possibilidade de 

alimentação diretamente a partir da saída de 12V).

• Controle. Gestão de vários veículos pelo mesmo utilizador (mesmo utilizador da app 

e controle remoto).

• Sem limites nem fronteiras. Com o cartão CSL-SIM global roaming, a central 

permanecerá ligada em todas as rotas e países, graças à tecnologia multioperador 

M2M.



www.bydemes.com

Contate o nosso departamento de vendas para mais informações e descontos.

AUTOCARAVANAS CARAVANAS
VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE 

MERCADORIAS

BARCOS
INSTALAÇÕES COM PAINÉIS 

SOLARES
INSTALAÇÕES DE MUITO 

BAIXA TENSÃO (12V)

3. CASOS DE APLICAÇÃO


