HDL lança nova linha de porteiros F12-S para Centrais de Comunicação

Destinados para condomínios de pequeno a grande porte, a HDL oferece uma gama completa de
produtos garantindo segurança e comunicação de forma fácil, prática e interativa.

Com tecnologia e recursos inovadores, a HDL, marca especialista em soluções de segurança do
Grupo Legrand, possui uma oferta completa em Centrais de Comunicação, que trazem
funcionalidades para até 1.800 apartamentos.
As Centrais de Comunicação HDL oferecem funções como portaria virtual, visualização em
tempo real do visitante, integração com o sistema de controle de acesso e CFTV, relatórios
gerenciais de eventos com fotos, entre outras.
A linha Centrais Flex, por exemplo, possui produtos (16P, 32P, 72P, 152P e 312P) que atendem
diversos tamanhos de projetos com soluções em áudio, vídeo ou mista e software CTI gratuito.
Ela garante, com a máxima facilidade de instalação, a substituição do atual sistema de Porteiro
Coletivo, agregando ampla gama de funções.
O destaque fica para a nova linha de porteiros F12-S, gerando segurança e facilidade para
todos os condomínios. Ela apresenta diversos benefícios aos usuários, como abertura de
fechadura eletromagnética ou do portão, visualização do visitante e controle de acesso,
trazendo mais segurança, com a máxima praticidade e um design moderno.
Traz, ainda, dois acionamentos distintos, acabamento em alumínio escovado, fontes internas
bivolts, teclado metálico antivandalismo e iluminação noturna.
A linha, com soluções áudio e vídeo, é universal e se adapta a qualquer tipo de projeto, com
produtos nas versões mais simples (com teclado em silicone e botão único), assim como
versões Premium (com teclado antivandalismo ou touch e câmera oculta).
Segundo o gerente de Marketing da HDL, Roberto Mastroiani, as linhas das Centrais de
Comunicação HDL são soluções ideais para proteger pessoas e patrimônios. “Através delas, o
usuário está realmente no controle, podendo se comunicar com outros apartamentos e
visualizar o acesso de visitantes pelo vídeo sem necessitar de porteiro. Fácil instalação, maior
comodidade e economia para condomínios”.
Com qualidade única, a HDL proporciona aos seus clientes ampla oferta de produtos com
design moderno que combina com qualquer ambiente. Para conhecer toda a solução em
segurança da HDL, acesse o site www.hdl.com.br.

