
CRACHÁ BLUETOOTH

PROTEJA COLABORADORES E 
VISITANTES USANDO  CRACHÁ 
BLUETOOTH COM ALARME DE 
PÂNICO E RASTREAMENTO

Há mais de duas décadas, a ZONITH fornece 
soluções para proteger pessoas,  informando 
localizações precisas via Bluetooth. Este 
sistema permite que colaboradores e 
visitantes sejam localizados em ambientes 
internos através de uma variedade de 
dispositivos habilitados para Bluetooth.

Para rastreamento e alerta de pânico, é 
usado o Crachá Bluetooth da ZONITH. Ele 
funciona como um crachá de identificação 
normal, no entanto, o bluetooth integrado 
e o botão de pânico no verso elevam a 
segurança a outro patamar.
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SOBRE A ZONITH
A ZONITH é fabricante de soluções de alarme, 
localização e segurança, com sede em Copenhague 
e escritórios em Londres e Varsóvia.

SISTEMA DE RASTREAMENTO EM TEMPO REAL
Via Beacons LAN de Rastreamento Bluetooth, o sistema de localização em tempo real da ZONITH (RTLS)  
monitora a posição de dispositivos Bluetooth padrão, includindo tags, rádios e smartphones Android. Saber 
a localização exata da pessoa eleva o grau de segurança e de rapidez de resposta em caso de acidente.

O RTLS é escalável e pode funcionar em pequenas salas de recepção, grandes galpões de fábricas, portos, 
aeroportos, usinas hidrelétricas, trens, metrôs, mineradoras, hospitais, hotéis, entre outros.

O Crachá Bluetooth da ZONITH eleva a segurança a outro patamar. Seu design permite que qualquer crachá 

de identificação seja colocado no suporte, eliminando a necessidade de transportar outro dispositivo. O 

crachá de identificação Bluetooth possui três funções exclusivas:

1. O Bluetooth Integrado permite que o crachá seja localizado a partir do 

sistema RTLS. Desta forma, as empresas saberão onde colaboradores, visitantes ou 

trabalhadores solitários estarão em caso de acidente ou situação de emergência.

 

2. Um botão de pânico fica discreta e estrategicamente localizado na parte 

traseira do crachá. Um breve pressionamento dispara alarme através da rede de 

posicionamento Bluetooth RTLS. Esta solução é perfeita não só para pessoas que 

trabalham sozinhas em locais perigosos, mas também para visitantes, que podem 

ser rastreados e localizados imediatamente, se necessário. Quando um alarme é 

acionado, ele é automaticamente direcionado para as equipes de resgate, permitindo 

assistência rápida com informações claras sobre a localização exata do evento.

 

3. Aviso de nível baixo de bateria. O Crachá Bluetooth possui bateria recarregável. 

Quando o nível de energia fica baixo, uma mensagem é enviada para celulares, emails 

ou computadores dos gestores da rede.

O Crachá Bluetooth pode ser usado em conjunto com outros dispositivos  Bluetooth, como smartphones 

Android e rádios para rastrear colaboradores.

CRACHÁ BLUETOOTH – RASTREAMENTO E ALERTA DE PÂNICO

Desenvolvedor

SOBRE O GRUPO CDC TELECOM
O Grupo CDC é integrador de sistemas de 
telecomunicações, desenvolvedor de soluções e 
distribuidor ZONITH no Brazil.
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