
 
 

 
 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃ O SCE-220 
•  SISTEMA 100% DIGITAL 

•  INFORMAÇÃO DE ÁUDIO (PA) 

•  INFORMAÇÃO VISUAL (PIS) 

•  CRONOMETRIA 

•  PROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO 

•  DISPENSA USO DE BASTIDORES EM SALAS DE EQUIPAMENTOS 

•  OPERAÇÃO SIMPLES E DIRETA POR MEIO DE TELAS SENSÍVEIS AO TOQUE 

•  CAPACIDADE DE ENDEREÇAMENTO DE ATÉ 16.000 PERIFÉRICOS 

•  INTEGRAÇÃO POR REDE ETHERNET 

•  CONSUMO ENERGÉTICO REDUZIDO EM RELAÇÃO AOS SISTEMAS CONVENCIONAIS 

•  FACILIDADE DE EXPANSÃO E INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS 

•  DIAGNÓSTICO LOCAL OU REMOTO EM TEMPO REAL 

•  CONFIGURAÇÃO INTUITIVA EM AMBIENTE OPERACIONAL ANDROID 

•  FABRICADO NO BRASIL COM TECNOLOGIA 100% NACIONAL. 

 

 

Diagrama básico de um sistema SCE-220 utilizando rede K-Link 
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Descrição 
 

O conceito do sistema SCE-220 visa simplicidade 
de operação, configuração, programação, instalação e 
manutenção que são fatores de custo muitas vezes 
desprezados na decisão de aquisição. 

▪ Componentes do sistema 

Fazem parte do Sistema SCE-220 os equipamentos 
relacionados a seguir, combinados de acordo com as 
necessidades locais da instalação. 

Terminal de Comunicação: TCC-220 
Unidade de Acesso: UAC-220 
Repetidor K-Link: RTX-220 
Alto Falante Digital: AFD-220 
Relógio: CLK-220 
Painel de mensagens: DS-220 
Receptor GPS: GPS-200 

 

▪ Operação 

A operação é feita via Terminal de Comunicação 
TCC-220. O sistema opera principalmente em modo 
automático com controle centralizado (CCO) ou modo 
local. As informações são transmitidas ao público de 
acordo com a sua programação. A operação manual 
pode ser feita a partir de um terminal local ou remoto 
via rede ethernet onde, por meio de tela sensível ao 
toque, o operador seleciona a localidade e a função 
desejada determinando se a transmissão das 
informações seja de forma global (a todas as 
localidades), geral a todos os periféricos de uma 
localidade (grupos), a um determinado conjunto de 
periféricos (grupo) ou individual. Por possuírem 
endereços individuais, não há necessidade de 
separação dos grupos por meio de cabeamento. Um 
periférico pode pertencer a diferentes grupos. Por meio 
dos dois canais de áudio disponíveis no barramento é 
possível transmitir informações de áudio diferentes e 
simultâneas a destinos distintos. 

A cronometria é realizada pela unidade de acesso 
UAC-220 que pode utilizar informações recebidas de 
um receptor de GPS-200 ou da rede internet utilizando 
o protocolo NTP. 

Outro fator relevante é a economia energética do 
sistema obtido pelo emprego de amplificadores de 
áudio classe D integrado nos alto-falantes AFD-220 
para a difusão de áudio que dispensam a utilização de 
ventilação forçada tornando o sistema como um todo 
mais eficiente e confiável e também pelo uso de 
mostradores de LCD ou LED. 

▪ Arquitetura 

A estrutura do sistema SCE-220 é baseada em 
rede ethernet para interligação das diferentes 
localidades (CCO; estações; etc.) e o barramento K-
Link para conexão dos Alto-Falantes, Painéis de 
mensagens, etc, que tolera conexões multipontos. A 
transição entre a rede ethernet e o barramento K-Link 
é feito pela Unidade de Acesso UAC-220  

O barramento K-Link é bidirecional, permitindo a 
transmissão digital das informações de áudio e 
controle para os periféricos e a recepção das 
informações relativas ao diagnóstico dos 
equipamentos. A arquitetura pode ser estabelecida de 
forma redundante para atender normas relativas a 
aspectos de segurança contra incêndio. 

A estrutura da rede é feita com o repetidor RTX-
220 cuja função é assegurar a distribuição e qualidade 
dos sinais na rede K-LINK. Este possui uma porta de 
“backbone” para conexão ponto-a-ponto com alcance 
de 250m entre repetidores e quatro portas de 
distribuição que podem ser empregadas como 
“backbone” de expansão ou saídas para ramais com  
alcance de até 100m. 

▪ Configuração e programação 

A configuração e a programação são feitas no 
próprio Terminal de Comunicação local ou remoto, 
protegida por meio de senha para evitar alterações 
acidentais ou por pessoas não autorizadas. 

A configuração consiste na descrição dos 
equipamentos que compõem o sistema, a que grupo 
pertence e qual o endereço individual. Também é parte 
da configuração a definição das características dos 
alto-falantes digitais e painéis de mensagens. 

Por ser virtual, o painel de operação também pode 
ser configurado de acordo com as necessidades 
operacionais de cada localidade. Estas operações 
podem ser realizadas no terminal local ou 
remotamente e descarregadas via ethernet. 

▪ Manutenção 

Todos os periféricos, inclusive os alto-falantes, 
possuem rotinas de autodiagnóstico e reportam em 
tempo real a terminais pré-definidos qualquer sintoma 
de problema, agilizando o restabelecimento do 
funcionamento pleno do sistema. 

 


