CASO DE SUCESSO// TRANSPORTE

VIGILÂNCIA CONECTADA EM
HELICÓPTEROS POLÍTICOS DE CHIPRE
DESAFIO
Em caso de emergência - o tempo de resposta é crítico. Os serviços de polícia, bombeiros, busca e salvamento
contam com vários meios de transporte e vigilância. No entanto, a paisagem da ilha mediterrânea de Chipre
consiste em colinas rochosas e terrenos difíceis, tornando difícil para os veículos de serviços de emergência
navegar rapidamente pela área. Por causa disso, em 2008, a polícia de Chipre estabeleceu a Unidade de Aviação
Policial (C.P.A.U), que inclui helicópteros com missões primárias para vigiar a costa, patrulhar a ilha, estradas
para impedir o tráfico de drogas, imigração ilegal e terrorismo. Além disso, visa ajudar na detecção precoce
de incêndios, bem como em missões de busca e resgate. Atualmente, sistemas avançados de vigilância estão
disponíveis. No entanto, as câmeras IP de ponta exigem um método de comunicação igualmente robusto para
transferir dados do helicóptero para a sede da equipe de resposta em terra.

PARCEIRO A Eyescan Security Systems de Chipre é um distribuidor profissional de equipamentos de sistemas de segurança,
além de um integrador de sistemas licenciado para prestar serviços a instituições governamentais. Fundada
em 2001, a comunicação possui ampla experiência no setor de segurança para projetar, construir, fornecer e
supervisionar sistemas complexos para projetos de vários tamanhos para clientes residenciais ou corporativos.
Sendo distribuidores e integradores autorizados de grandes marcas no mercado de segurança, a EYESCAN atende
às expectativas dos clientes, oferecendo alto nível de conhecimento em todas as etapas de complexos projetos
de segurança.
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SOLUÇÃO
Conforme apresentado na topologia acima, a solução consiste em uma câmera IP do tipo PTZ conectada ao roteador
de celular industrial RUT950 pela Teltonika Networks usando a interface Ethernet. O RUT950 usa 4G LTE para transferir
imagens de vigilância via 4G LTE para os centros de controle dos departamentos de Polícia e Bombeiros e Resgate.
Além disso, o roteador e a câmera são gerenciados remotamente a partir do solo, usando o Teltonika Remote
Management System (RMS). A Eyescan Security Systems está autorizada a integrar soluções complexas de segurança
para instituições governamentais e cuidou de todas as etapas dessa integração de soluções para a Polícia de Chipre.

BENEFÍCIOS
• Desempenho - O RUT950 é equipado com LTE Cat 4 tem capacidade de dowlink de 150 Mbps, o que é mais do
que suficiente para até sete fluxos de CFTV 1080p30.
• Conectividade avançada - A opção de SIM duplo com funcionalidade de failover automático garante que o C.P.A.U.
pode transmitir dados de CFTV, mesmo quando o operador principal se torna inacessível devido a mudanças
rápidas de elevação.
• Gerenciamento Remoto - O Teltonika RMS é utilizado para automatizar as atualizações de firmware do RUT950
e monitorar e gerenciar convenientemente o roteador e a câmera - mesmo sem IP público!

POR QUE TELTONIKA?
A Eyescan Security Systems escolheu o RUT950 da Teltonika Networks devido à confiabilidade, segurança e
facilidade de uso da conexão. Além disso, devido ao movimento contínuo e à mudança de altura do helicóptero,
dois operadores de rede celular devem ser utilizados, o que é suportado pela funcionalidade de failover automático
de SIM duplo do RUT950. Por fim, o Teltonika Remote Management System permite que o Eyscan gerencie e
monitore o roteador remotamente e de forma conveniente, sem precisar interromper o C.P.A.U. operações
devido a manutenção.
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