
Esses são alguns dos clientes que a VIA SEG Brasil, possui em seu portfólio. 

CLIENTES

CONTATO

CENTRAIS DE ATENDIMENTO:

Rio de Janeiro:  (21) 2425‐4936 
Suporte Técnico: (21) 9 9291‐1704 / 9 7186‐7983 

S. A. de Pádua: (22) 3853‐3411
Suporte Técnico: (22) 98839‐3411 / 9 8817‐3677

VIA SEG BRASIL ‐ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

TEL: (21) 2425‐4936 / 99291‐1704
END: Estrada do Pau ferro, 320 Salas 301/302
Pechincha , Rio de Janeiro, RJ .
CEP: 22743‐051
www.viasegbrasil.com.br
contato@viasegbrasil.com.br

PRODUTOS

CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO CONTROLE  POR SENHA OU CARTÃO

CONTROLE POR TAG E OU CANCELA CONTROLE DE ACESSO CATRACAS

Sistema indicado para prédios residenciais, comerciais, shoppings e empresas.
Com este sistema avançado de detecção de incêndios, sua empresa ou residência estará segura à partir da rápida 
deteção de um incêndio, desta forma o sistema de alarme é acionado e todos que estão no prédio são avisados por 
sinais audiovisuais.

SISTEMA COMPLETO PARA ALARME CONTRA INCÊNDIO

(21) 2425‐4936
www.viasegbrasil.com.br

V
 S

Segurança Eletrônica

Companhia de Desenvolvimento
Industrial do Estado do Rio de Janeiro

HOTEL DEBRET
Copacabana - Rio de Janeiro

*Obs: Alguns dos clientes listados acima, são redes ou franquias, podendo desta forma ser uma ou mais unidades 
atendidas pela VIA SEG BRASIL, para a lista de unidades completa verificar em nosso website a lista completa.

REIS & SAMPAIO
A  D  V  O  G  A  D  O  S

Protege locais ou salas de 
acesso restrito, desta 
forma só pessoas com 
suas digitais cadastradas, 
terão acesso.

Protege locais ou salas de 
acesso restrito, desta for‐
ma só pessoas com senhas 
ou cartão cadastrados 
terão acesso.

U�lizado para acesso a prédiso comerciais e resi‐
denciais, estacionamentos, pedágios e diversos 
locais que precisam que o veículo seja préviamente 
cadastrado para ter acesso ao local instalado.

U�lizado para acesso de 
prédios comerciais, resi‐
denciais e demais empre‐
sas que precisam ter seus 
convidados préviamente 
cadastrados antes de ter 
seu acesso liberado.



Custos Baixos mensais, e troca de qualquer equipamento com defeito em até 48hs.
Na renovação do contrato, substituição de todos os equipamentos por novos.

Contratos de Manutenção preventiva e corretiva para sistemas de segurança eletrônica, evitando 
assim que os sistemas sejam interrompidos por problemas que poderiam ser evitados.

Reduzimos em até 20% seus contratos de manutenção mensal ativos.

SERVIÇOS

Venda, Instalação, Manutenção e Locação

PRODUTOS

VENDA

INSTALAÇÃO

MANUTENÇÃO

O Melhor Custo Benefício do Mercado!
Cobrimos ofertas da Concorrência.

Trabalhamos com as melhores marcas do mercado nacional e 
internacional, oferecendo assim sempre o melhor custo 
benefício aos nossos clientes.

V
 S

Segurança Eletrônica

Sistemas de Segurança com
Monitoramento via Internet.

 ALARMES

CERCA ELÉTRICA

PABX e INTERFONIA

 AUTOMAÇÃO DE PORTÕES

VÍDEO E PORTEIRO ELETRÔNICO

SISTEMA DE CÂMERAS - CFTV

Alugue seu equipamento e não tenha mais dor de cabeça!

LOCAÇÃO

01.   Treinamentos na SEG
          AUTOMAÇÃO DE PORTÕES/      
          CFTV / ALARME

02.   Treinamentos na INTELBRAS 
          CFTV/VÍDEO PORTEIRO
          PORTEIRO ELETRÔNICO

03.   Treinamentos na JFL
         ALARME MONITORADO/
         CERCA ELÉTRICA

Nossa equipe técnica é qualificada e 
constantemente treinada.

Equipe técnica qualificada para elaborar projetos personali‐
zados para sua residência, empresa ou indústria.

Técnicos treinados constantemente para melhor lhe atender. 

O sistema de alarme tem como obje�vo iden�ficar e/ou medir 
automa�camente um evento que deseja controlar, transmi‐
�ndo a central do alarme outros meios de comunicação dos 
eventos, tais como, sms, emails e relatórios automá�cos, 
visando sempre a integridade do ambiente monitorado.
Para um funcionamento perfeito do sistema de alarme é 
necessário que o tempo de reação ao alarme seja inferior ao 
tempo de duração da ação agressora, ou seja, a comunicação 
com a central de alarme através dos eventos deve ser imedia‐
ta ao ponto de impedir o invasor de cometer o delito.

É importante saber que as cercas elétricas não são letais, 
são usadas somente para dificultar e proteger o acesso a 
instalações.

A cerca elétrica é composta de hastes, de quatro ou seis 
isoladores, fio de arame ou cordoalha e central de choque. 
Muitas destas cercas funcionam como um sistema monito‐
rizado an�‐intrusão, além de causarem um choque elétrico 
incômodo. A cerca elétrica pode ser u�lizada como parte de 
um sistema de alarme, que pode ou não ser monitorado. 

O Vídeo Porteiro Color é composto por uma câmera escondi‐
da com circuito de áudio, acionamento de fechadura e 
abertura de portões automa�zados, geradora de toque de 
chamada, monitor com tela de 4. 

O Vídeo Porteiro tem design atual e se aplica a diversos 
ambientes, proporcionando mais conforto e segurança.

Porteiro Eletrônico residencial, comercial e para condomíni‐
os.

Centrais de Interfonia e PABX, para Condomínios, 
Residências e Empresas em Geral.

 Sistemas robustus com o sem linha telefônica.

Em condomínios u�lizado para comunicação do 
visitante direto com o apartamento visitado, comunica‐
ção entre apartamentos ou locais como churrasqueiras, 
elevador, playgrounds entre outros.
Para empresas e residencias a solução PABX agrupa 
linhas telefônicas em uma central com diversos ramais. 

Os automa�zadores de portão proporcionam mais tranquili‐
dade as pessoas, pois permitem que um portão seja aberto a 
distância, sem a necessidade do contato manual.
Com um simples toque no controle, o portão se abre e basta 
outro toque para o portão fechar (depois de totalmente 
aberto).

O Sistema de Câmeras é a u�lização de produtos de 
tecnologia para visualizar e gravar imagens e sons 
u�lizando câmeras e placas de gravação. É um sistema 
que está sempre em evolução, tanto em termos de 
tecnologia quanto no que se referem as suas aplicações. 
Hoje é possível ter um sistema de câmeras em formato 
digital, o que nos proporciona a execução das a�vidades 
da era digital. As aplicações dos sistemas de câmeras 
passaram de um simples circuito de televisão para uma 
ampla área, como a gravação das imagens e sons, acesso 
remoto via celular e computadores, sensores de 
alarmes, dentre outras funções.
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