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Características 

 Software supervisório para operação de sistemas 
prediais 

 Modular 

 Arquitetura cliente / servidor 

 Banco de dados Microsoft-SQL9R® 

 Acesso através da Web 

 Fácil operação 

 Fácil expansão 

 Liberdade para modificação e elaboração de páginas 
gráficas 

 Compatível com Microsoft Windows® 

 

 

 

 

 

Descrição do produto 

O software TVision realiza a interface gráfica não só com as controladoras Talent, mas, também, com controladoras de outros fabricantes. 
Sua arquitetura simples permite realizar a integração dos diversos sistemas presentes em um sistema de automação predial: detecção e 
alarme de incêndio, CFTV, sonorização, etc.  

Por se tratar de um sistema modular, suas funções podem ser expandidas agregando-se módulos funcionais complementares: controle de 
acesso, controle de visitantes, editor de base de dados, editor de programas, editor de telas gráficas, gerenciamento da manutenção, entre 
outros. 

Diversas estações clientes podem ser instaladas e configuradas a ter visões específicas do sistema predial. Este controle é ainda facilitado 
quando se agrega a possibilidade de acesso Web através de smartphones e tablets. 

Elaboração de programas, telas gráficas, relatórios, acompanhamento de alarmes e eventos, supervisão e controle: tudo controlado por um 
único software. 

O TVision possui, ainda, compatibilidade com diversos protocolos padrões de mercado, facilitando a integração com sistemas de terceiros: 
BACnet MS/TP, Ethernet e IP; Modbus RTU e TCP/IP; OPC; SNMP, entre outros. A possibilidade do TVision ser fornecido para quantidades 
específicas de tags, permite o seu correto dimensionamento de forma a deixa-lo com a melhor configuração custo/benefício. 

 

Requisitos mínimos do 
computador 

Tipo de computador PC com Windows XP ou superior 

Processador x64 ou x86, 2GHz 

Memória 4 GB RAM 

HD 100 GB 

Porta seriais RS-485 (para redes de comunicação com 
 as controladoras – se necessário) 

Portas Ethernet 1 TCP/IP 10/100BaseT 

Módulos opcionais 

Cliente Acrescenta mais estações clientes ao sistema 

Controle de acesso Funções de controle de acesso 

Controle de visitantes Funções de gerenciamento dos visitantes 

Web Acesso via Web 

Maintenance Gerenciamento da manutenção 

Editor de telas Editor de telas gráficas 

Editor de BD Editor de base de dados 

Editor de programas Elaboração de programas 

Protocolos padrões: BACnet, Modbus, OPC, SNMP 

Protocolos específicos CFTV, sonorização, outros 


