
SOLUÇÃO GLOBAL DE 
RETAIL SMARTRETAILSEC v2

PROBLEMA

Nos estabelecimentos comerciais existe 
uma multiplicidade de operações diárias do 
pessoal, que são efetuadas em separado e 
de automatização complexa, como a ligação 
/ desligamento do sistema de intrusão, o 
acesso aos armazéns ou vestiários, o controle 
das luzes, a qualidade do o ar e o estado das 
câmaras frigoríficas, a abertura de portas 
elétricas, etc. Nesse processo, normalmente 
são utilizados sistemas convencionais de 
abertura e intrusão, muito caros e de 
diferentes fabricantes. E o CRA só recebe a 
desconexão do alarme.

SOLUÇÃO

By Demes apresenta o Ecossistema de 
Segurança Global IoT Retail, que unifica a 
gestão de sistemas de intrusão, videovigilância, 
controle de acesso e domótica de qualquer 
loja e permite seu controle global tanto para o 
CRA quanto para os funcionários, otimizando 
suas operações diárias a um preço acessível, 
cumprindo as normas de segurança e 
oferecendo uma melhor experiência aos seus 
clientes. A plataforma SmartRetailSec engloba 
os painéis e sensores de grau 2 da VESTA e 
dispositivos com protocolo IoT Z-Wave e integra 
o equipamento de vigilância por vídeo DAHUA e 
o controle de acesso aos Sistemas SALTO.



 1. ECOSSISTEMA DE SEGURANÇA GLOBAL E IOT PARA VAREJO

MAPA DE INSTALAÇÃO

O Ecossistema Global IoT Retail Security é 

baseado na plataforma SmartRetailSec, 

que inclui painéis e sensores VESTA, 

com certificação Grau 2, e uma grande 

variedade de dispositivos com protocolo 

IoT Z-Wave, para automação e com 

possibilidade de integração. partidos. 

 

A integração da plataforma 

SmartRetailSec com os elementos 

de vigilância por vídeo DAHUA e o 

controle de acesso dos Sistemas 

SALTO compõem o Ecossistema 

de Segurança do Varejo Global IoT. 

 

O SmartRetailSec permite, de forma 

automatizada, a autorização do pessoal 

para abertura da loja por geolocalização, 

a verificação do estado de ocupação 

antes de entrar, a iluminação das luzes no 

desarmamento, a abertura de armazéns 

e vestiários através de dispositivo móvel 

ou tag, manter o registro de aberturas, 

o controle do estado das câmaras 

frigoríficas, a qualidade do ar, etc. 

 

Tudo no mesmo dispositivo móvel e com 

relatórios em tempo real para o CRA e 

central de controle de todas as lojas.
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 1.1. ÁREA ADMINISTRATIVA / SEGURANÇA

A fechadura de controle de acesso, que ligada ao painel de controle 

da Vesta permite a abertura de portas por PIN virtual, bluetooth, ou 

cartão. É possível criar cenas relacionadas entre si, tais como ligar 

as luzes, poupar energia, desligar a zona de alarme, ligar/desligar 

a ventilação e até mesmo permitir que uma pessoa entre numa 

sala.

Armar/desarmar teclados do sistema de segurança e códigos 

especiais relacionados com automação (ligar/desligar luzes, ar 

condicionado, etc.).

Central Vesta, painel de segurança GRADE 2, com ZWAVE e ZigBee 

protocolo de automatização doméstica para automatização. 

Controla e gere todos os dispositivos do ecossistema.

Geradores de Fumo, para ações combinadas com elementos anti-

intrusão.

A fechadura de controle de acesso, que se liga ao 

painel de controle da Vesta, permite abrir as portas 

O painel de controle da Vesta, permite a abertura de portas por 

PIN virtual, bluetooth ou cartão. É possível criar cenas inter-

relacionadas, tais como ligar as luzes, poupança de energia, 

desativação da zona de alarme, ligar/desligar a ventilação e 

mesmo a entrada de uma pessoa numa sala.

Detectores de movimento com certificação de segurança GRADE 

2. PIR CAM disponível para o envio de alarmes fotográficos e opção 

de pedido de fotografia para verificar a presença de pessoas numa 

sala. Os detectores permitem dupla função (alarme ou detector de 

atividade).

Sensores, para controle do estado das portas, controle seguro, 

sensor de inundação de água, etc. É possível criar cenários 

combinando diferentes elementos, para realizar ações (por 

exemplo, porta segura aberta durante X tempo, enviar aviso e/ou 

gerar alarme).

Detectores de incêndio com sistemas de extinção automática.

 SALTO-001  VESTA-012

 VESTA-047  VESTA-156

 VESTA-115  VESTA-008

 VESTA-060  VESTA-022



 1.2. ÁREA DE CAIXA, LOJA, ACESSO E 
       ÁREA REFRIGERADA

Sensores, para controle do estado das portas, controle seguro, 

sensor de inundação de água, etc. É possível criar cenários 

combinando diferentes elementos, para realizar ações (por 

exemplo, porta segura aberta durante X tempo, enviar aviso e/ou 

gerar alarme).

Sensores para gerir o consumo de eletricidade e sensores 

termostáticos para o controle de câmaras frigoríficas e 

congeladores, para monitorizar e regular o consumo de cada 

máquina. Gestão da temperatura ambiente. Avisos em tempo real.

Detector para medir a qualidade do ar, em caso de excesso de 

CO2, podem ser aplicadas regras automáticas associadas à 

ventilação automática e/ou máquinas de extração.

Detectores de incêndio com sistemas de extinção automática.

Geradores de Fumo, para ações combinadas com elementos anti-

intrusão.

Teclado táctil, permite o controle e visualização de todos os 

dispositivos em tempo real, e receber os avisos por eles gerados, 

tanto alarmes como sinais técnicos (temperatura anormal em 

câmaras frias, consumo excessivo de energia, etc.).  Visualização 

em tempo real da qualidade do ar, humidade e temperatura 

ambiente.

GRADE 2 detectores de movimento certificados de segurança. PIR 

CAM disponível para o envio de alarmes fotográficos e opção de 

pedido de fotografia para verificar a presença de pessoas numa 

sala.
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Folheto
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 SOLUÇÃO DE CONTROLE DE TEMPERATURA

Alcance de RF até 

ALARME DE ALTA TEMPERATURA!

Exemplo
Gamas de temperatura aceitáveis para os 

nossos produtos

História da App/Web App SmartHomeSecALARME!

VESTA-158 VESTA-046/047 
Sensor + Sonda 

sensor de temperatura
Painel principal

5°C

1

http://www.bydemes.com/images/Image/newsletters/es/PT_Solu%C3%A7%C3%B5es_Controlo_Temperatura_VESTA_By_Climax_2021.pdf


 1.3. ZONA EXTERIOR

Cerradura de control de acceso, para la apertura de la puerta del 

almacén, acceso a vestuarios, zonas comunes, o zonas de alto 

riesgo. En combinación con otros elementos del ecosistema, 

permite el encendido de luces de manera automática y la gestión 

de energética. Control de llegada de empleados (no valido como 

control de presencia). Es posible generar usuarios temporales para 

el acceso de personas externas (transportistas, reponedores, etc.).

Detectores de exterior para la protección del perímetro, con 

posibilidad de vídeo verificación de alarma.

Integración con cámaras de vídeo vigilancia con funciones de 

analítica mediante inteligencia artificial. Posibilidad de creación de 

reglas y escenarios.

Aplicación completa con diferentes funciones. Geolocalización de 

usuarios para conexión/desconexión del sistema. Botón de SOS.

 INTEGRACIÓN CON CÁMARAS IVS

 APP SMART HOME SEC

 VESTA-008

 SALTO-001

• Paneles vía radio o híbridos vía radio / cableados

• Doble vía de comunicación IP / GPRS

• Protocolo Z-Wave incluido de serie

• Fácil instalación y rápida puesta en marcha

• Gestión desde el mismo dispositivo, sin dependencia de servidores externos para aplicación de reglas y 

automatización

• Reglas personalizadas por usuario

• Automatizaciones según necesidad de la instalación

• Control de ahorro de energía y consumos eléctricos

• Control de máquinas refrigeradas

• Control de accesos a dependencias

• Gestión de personas dentro de almacenes, despachos, tiendas, etc. con el sistema desconectado

• Control de calidad del aire / ventilación según parámetros programables

 3. CASOS DE APLICACIÓN

 2. VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN

SUPERMERCADOS TIENDAS CENTROS COMERCIALES
ALMACENES Y DESPACHOS 

DE PERECEDEROS



www.bydemes.com

Contacte con nuestro departamento comercial para obtener más información y consultar descuentos.
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