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SHUFFLE SOS
Prevenir . Localizar . Assistir . Recuperar
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SHUFFLE SOS
Anjo protetor 
das cidades
O que cria um sentimento de segurança numa cidade? Como é que 
um ponto de iluminação pode tranquilizar as pessoas? Como pode 
facilitar as intervenções de emergência? Como pode evitar que 
situações perigosas se transformem em catástrofes? Como pode a 
infraestrutura de iluminação proteger as pessoas e salvar vidas?

O Shuffle SOS oferece a solução perfeita para estes requisitos. 

Esta versão pré-configurada da coluna inteligente multi-funcional Shuffle foi 
concebida para ajudar pessoas e serviços de emergência em situações 
críticas.

Com um simples carregar num botão, os cidadãos podem rapidamente entrar 
em contacto com os serviços de emergência se testemunharem um incidente 
ou forem vítimas de um acidente. 

Com um intercomunicador de voz IP, as pessoas podem explicar o problema 
e receber assistência adequada. As câmaras incorporadas permitem que os 
centros de atendimento telefónico tomem as medidas certas graças a uma 
transmissão de vídeo em tempo real. 

A luz estroboscópica e a buzina, que podem ser acionadas remotamente, 
asseguram que o sinal de emergência é visto e ouvido pelos transeuntes na 
área. Também orientam a equipa de emergência para a localização exata do 
incidente.

Com o Shuffle SOS, as pessoas nunca se sentem sós numa cidade. Recebem o 
apoio que esperam no mais curto espaço de tempo possível. 

Os serviços de emergência podem reagir em conformidade e cobrir uma zona 
maior, otimizando os seus recursos.
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SHUFFLE SOS SHUFFLE SOS,
a solução smart 
integrada para
cidades seguras.

Para cidadãos

Para cidades

• Reforço da sensação de segurança

• Contato direto com os serviços da cidade

• Apoio adequado e rápido em situações 

críticas

• Solução robusta, integrada e estética

• Uma forma inteligente e rentável de potenciar 

a infraestrutura de iluminação

• Controlo remoto de incidentes locais

• Otimiza as intervenções no local por parte 

dos serviços de emergência

Principais 
benefícios
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Solução 
escalável
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A gama 
SHUFFLE 
SOS inclui 
3 variantes 
para cobrir as 
necessidades
de diferentes
áreas.

SHUFFLE SOS
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A gama 
SHUFFLE 
SOS inclui 
3 variantes 
para cobrir as 
necessidades
de diferentes
áreas.

Iluminação 360° com estro-
boscópio (e preparada para IoT) 

QuadView Câmara 180 Anel de luz

Buzina de emergência Intercom

• Iluminação pública/iluminação 
ambiente (controlo opcional de luz 
traseira)

• LEDs branco quente ou neutro
• Difusor difuso disponível como 

opção para um maior conforto visual
• Estroboscópio que fornece ajuda 

visual vital em situações de 
emergência

• O estroboscópio pode ser acionado 
à distância ou localmente

• Tomada NEMA para o controlador 
smart city IoT

• Integração perfeita na coluna 
Shuffle

• Vista 360°
• Design à prova de vandalismo 

para proteger o hardware
• Fácil instalação com sistema de 

montagem patenteado
• Compatível com o sistema de 

gestão de vídeo Genetec (norma 
de comunicação ONVIF)

• Câmara profissional CCTV 
• Otimizada contra o 

embaciamento
• Resolução Full HD
• IOtimização da imagem 

(retroiluminação, contrastes, 
visão noturna, luminosidade 
elevada)

• Compatível com o sistema de 
gestão de vídeo Genetec (norma 
de comunicação ONVIF)

• Sinalização e ajuda visual
• LEDs vermelhos
• Baixo consumo de energia

• Avisar ou alertar a população 
próxima

• Supporta comunicação IP
• Pode ser acionado remotamente
• Pode ser integrado num sistema 

de alerta global

• Qualidade de áudio 
inigualável com vídeo 
opcional

• SIP resistente a vandalismo 
e intercomunicador IP 
embutido na coluna

• Anulação ativa do ruído de 
fundo

• Ajuste automático de 
volume

SHUFFLE SOS
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3 exemplos de uso

Num grande campus para pessoas idosas com 
grandes espaços exteriores, o SHUFFLE SOS pode 
ser colocado em áreas estratégicas para fornecer luz 
e assistência quando necessário.

Se os residentes tiverem dificuldade em voltar 
sozinhos para o edifício ou se depararem com um 
problema médico súbito, podem carregar no botão 
para contatar o pessoal e solicitar assistência.

A luz estroboscópica pisca para guiar a equipa de 
ajuda até ao residente.

É o pior pesadelo dos pais: enquanto passam um 
dia divertido em família num parque de diversões, de 

repente perdem de vista o seu filho.

Com SHUFFLE SOS, eles podem reportar 
imediatamente o desaparecimento aos serviços de 
segurança do parque e descrever o seu filho (como 

está vestido, que idade tem...) para lhes permitir 
encontrá-lo nas imagens de vídeo em tempo real.

O estroboscópio pode guiar a criança até um local de 
salvamento.

ajudar os idosos a 
encontrar ajuda?

ajudar a encontrar crianças 
perdidas num parque de 

diversões?

Como pode o
SHUFFLE SOS (Basic)

SHUFFLE SOS

Como pode o
SHUFFLE SOS (Core)
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Escolha o 
SHUFFLE 
ideal para 
si!

Quando uma cidade investe na regeneração de um 
bairro, sabe que se esta zona tiver uma má reputação 
a segurança é uma das principais preocupações dos 
cidadãos.

O SHUFFLE SOS tranquiliza residentes e visitantes, 
pois estes podem entrar imediatamente em 
contacto e receber a assistência certa em caso de 
problemas (ataque, roubo...), premindo o botão de 
intercomunicação.

Os serviços de emergência recebem uma 
transmissão de vídeo em tempo real das redondezas 
para monitorizar a situação e coordenar a assistência.

Podem acionar o estroboscópio e a sirene para 
demover o agressor.

contribuir para a regeneração 
de um bairro?

Como pode o 
SHUFFLE SOS (Active)

SHUFFLE SOS
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