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ANDROID APP ONAplica�vo
Sua casa em suas mãos

Os produtos VIAWEB se diferenciam de tudo o que existe no segmento 
de segurança eletrônica, pela qualidade, funcionalidades, robustez, 
garan�a estendida, suporte técnico e muito mais.  Visando ampliar ainda
mais o leque de opções, a seguir apresentamos as novidades.

Principais caracterís�cas:
• Página web integrada para configuração e operação;
• App para disposi�vos móveis (iPhone e Android);
• Eventos por SMS, GPRS e envio de e-mails;
• 8 par�ções reais;
• 8 zonas de alarme (expansível até 128 zonas através de placas expansoras);
• Supervisão completa: testes periódicos, rede elétrica, bateria, alimentação 
de periféricos, fiação dos sensores, sirene;
• Fonte de alimentação com entrada full range;
 Recursos avançados:
• Plug and Play, DNS próprio, senhas de coação individuais, lacre de 
programação, e-mail com segurança SSL, ajuste de relógio via NTP, 
atualização de versão de firmware por GPRS, IP ou cabo serial, proteção
contra descarga total de bateria. 

Central VW8Z GPRS IP Econômica  Moderna  Completa

Possui os dois principais meios de comunicação - GPRS e IP -
que permitem o uso do App VIAWEB Mobile.

Códigos:
3.01.00.0077 Central VW8Z GPRS
3.01.00.0075 Central VW8Z GPRS IP

Módulo universal GPRS Light Excelente custo x bene�cio
• Compa�vel com todas as marcas de centrais de alarme (Contact ID).
• Duas saídas para automação (PGMs);
•  Comunicação GPRS e SMS;
• Programação via Internet ou cabo serial;
• Criptografia AES 128 bits e auten�cação;
•  Medidor de consumo de dados para o SIM card;
• Transmissão de eventos para até três servidores, 
inclusive simultaneamente;
• Atualização de firmware via GPRS ou cabo serial;
• Possui 5 entradas simples configuráveis, que podem 
ser u�lizadas para centrais convencionais, centrais de incêndio, 
receptor para controle remoto / pânico, etc.
Atenção: o módulo VIAWEB GPRS Light não possui o barramento INNOVAbus. 
Ao instalar com centrais de alarme da linha VIAWEB, INNOVAnet, LOGIX ou VanGuard, 
o procedimento será idên�co ao de outras marcas de centrais.

Código: 3.03.00.0119



Detect
Linha de sensores de alto desempenho

A qualidade e a confiabilidade VIAWEB agora também em sensores!

by

Detect

O sensor VW Quad u�liza lente ó�ca com design especial, exclusivo piro 
sensor Quad (quatro elementos) e um novo microcontrolador integrado e 
o�mizado para eliminar alarmes falsos causados por pequenos animais e 
animais de es�mação. Proporciona níveis de tolerância sem precedentes 
contra a luz visível (sol, lâmpadas).
• Análise precisa das dimensões corporais fazendo também diferenciação 
de fundo e animais;
• Função PET para até 25 kg;
• Alcance de detecção de 18 metros com lente de ângulo amplo;
• Compensação de temperatura bidirecional;
• Ajuste de sensibilidade;
• Ajuste de pulso de 1 a 3.

Sensor VW Quad
Sensor infravermelho digital PET imune até 25 kg

O sensor VW 1000 pertence a uma nova geração de sensores profissionais 
que alia detectores PIR, micro-ondas (baseado no conceito Doppler) e PET.
Através do uso de microcontrolador para análise de sinais PIR e micro-ondas, 
com tecnologia ASIC especial para processamento  de movimento, este 
sensor propicia alto nível de proteção contra alarmes falsos.
• Sensor Quad PIR (quatro elementos);
• Lente rígida para alto desempenho;
•  Módulo de sensor de movimento e micro-ondas exclusivo com antena 
microstrip patch;
• Ajuste de sensibilidade PIR e micro-ondas;
• Detecção por micro-ondas baseada no conceito Doppler;
• Compensação de temperatura bidirecional;
• Análise de velocidade de movimento baseada em eletrônica VLSI;
• Oferece tolerância para animais de es�mação de até 25 kg 
(animal a�vo abaixo de um metro de altura). 

Sensor VW 1000
Sensor digital infravermelho passivo e micro-ondas 
PET imune até 25 kg

Código: 3.03.00.0139
Homologação ANATEL
06715-17-04635

Código: 3.03.00.0137



O sensor VW Genius possui duplo elemento PIR garan�ndo alto desempenho de 
detecção. Monitora o ambiente analisando as condições do mesmo e se adapta 
constantemente. Se as condições do ambiente se alterarem, o VW Genius se adapta, 
mantendo os níveis de sensibilidade e capacidade de detecção.
É capaz de alcançar uma imagem térmica tridimensional da área protegida através 
da u�lização da tecnologia de duplo sistema ó�co com configuração diagonalmente 
oposta. Armazena a imagem captada e assim é capaz de determinar intrusões.
Durante o modo de espera, monitora constantemente a área protegida, 
atualizando-se e reconfigurando-se à medida que as condições se alteram.
• Duplo sistema para visão 3D e fácil diferenciação entre um pequeno animal e um 
verdadeiro intruso;
• Eletrônica avançada para maior precisão e confiabilidade no sistema de detecção;
• Compensação automá�ca de temperatura;
• Alto nível de imunidade contra RFI e EMI. 

Detect

 
O sensor VW 3000 é um sensor de qualidade incomparável, com infravermelho passivo e detector micro-ondas 
para uso externo e em ambientes hos�s. Foi projetado para resis�r a condições hos�s e adaptação a locais onde 
animais de es�mação tenham acesso. O alto nível de confiabilidade é ob�do através da combinação de um hardware 
com tecnologia dupla, firmware altamente sofis�cado e pelo fato de contar com uma área de cobertura adapta�va. 
O sistema ó�co duplo, combinado com o sensor de micro-ondas de úl�ma geração, oferece excelente nível de 
proteção contra alarmes falsos, mantendo altos padrões de segurança para detecção de intrusos em áreas protegidas.
A sensibilidade e o alcance da detecção são controlados por uma chave digital que 
permite 16 níveis de regulagem. O sensor é projetado para proteger grandes áreas e 
pode ser facilmente instalado em paredes para fornecer proteção efe�va, rejeitando
interferências de aves e animais de pequeno porte devido à ó�ca Pet Mask.

Principais caracterís�cas:
• Detector micro-ondas baseado no conceito Doppler;
• Ajuste do sensor PET de 25 a 35 kg;
• 16 níveis de ajuste de sensibilidade PIR incluindo três grupos de sensibilidade 
micro-ondas;
• Compensação automá�ca de temperatura;
• Tamper de proteção frontal e traseira;
• Indicação de som para teste de movimento e detecção de intrusão;
• Caixa de proteção com design exclusivo e vedação à prova de água;
• Faixa de detecção de até 15 metros;
• Detecção de intrusos humanos caminhando ou correndo;
• Alta imunidade RFI/EMI;
• Proteção contra: luz solar direta, ventos de até 30 m/s, neve e chuva, pequenos 
animais, remoção da tampa de cobertura, re�rada forçada e destruição de carcaça;
• Altura de instalação entre 0,8m e 1,5m.

Sensor VW 3000
Sensor para uso externo com PIR + micro-ondas + PET imune

Sensor VW Genius
Proteção Dual

Edição limitada!

Código: 3.03.00.0136

Código: 3.03.00.0138



ANDROID APP ONAplica�vo
Sua casa em suas mãos

Licenças de uso a par�r de abril de 2018 em duas versões:

Lançamento!
O Aplica�vo mais seguro e completo 
do mercado acaba de ganhar um 
serviço adicional, o VIAWEB cloud.

• Opera com qualquer provedor de Internet (Copel, NET, IPv6, rádio, GPRS...);
• Não necessita configurar o modem do usuário (abrir portas);
• Funciona com a maioria dos equipamentos* VIAWEB GPRS e/ou IP;
• Servidor em nuvem de alto desempenho;
• Segurança da criptografia AES 128 bits para que ninguém possa acessar ou alterar 
configurações do sistema de alarme sem autorização.

cloud

Serviço cloud gratuito até março de 2018.
Aproveite e confira as vantagens!

Licença Grá�s:
• Visualização do sistema de alarme 
(a�vado/desa�vado, etc.);
• Execução de comandos (arme/desarme, 
a�vação/desa�vação de automações);
• Relatório de eventos;
• Cadastro de até 4 celulares/tablets 
por alarme.

Licença Plus (R$ 50,00/ano):
Além dos recursos da licença grá�s:
• No�ficação de tudo o que acontece no sistema de alarme 
(disparos com iden�ficação de setor, quem armou/desarmou 
o sistema, etc.);
• Cadastro de até 10 celulares/tablets por alarme;
• Personalização de sons para diferentes �pos de eventos 
(Exemplo: som para disparo diferente do som de arme/desarme);
• Personalização de mensagens (Exemplos: disparo cozinha, luz 
da garagem acesa, portão aberto, motor da piscina ligado, nível 
de água baixo, temperatura acima do normal, etc.)

Além disso, é possível visualizar imagens 
de DVRs ou câmeras IP no App VIAWEB Mobile.
Requisitos:
• O DVR ou câmera IP precisa ter suporte a RTSP;
• A conexão à Internet do celular deve ser 
compa�vel com a conexão à Internet do DVR;
• O DVR ou câmera IP deve permi�r acesso externo 
direto à porta de conexão RTSP
(não há suporte a CGNAT ou IP compar�lhado).

IVP jardim - Disparada.

*Equipamentos não compa�veis:
• Módulos VIAWEB Wireless, Plus e Ethernet;
• Equipamentos de outros fabricantes.
Alguns equipamentos podem requerer atualização remota de firmware.

Leia os termos de uso em:
h�p://www.viawebsystem.com.br/vwmobiletermos
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