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Sobre Nós
Desde 1995 a Bombardi é uma empresa integradora conceituada no
segmento de segurança eletrônica, focada no relacionamento com
nossos clientes e parcerias com grandes empresas, buscando e investindo constantemente em novas tecnologias para um melhor suporte,
levando o que há de mais moderno na área de segurança eletrônica. A
qualidade dos serviços da Bombardi está embasada nos mais de 9000
clientes atendidos, analisando de forma individual e criando projetos
personalizados.
Com o objetivo de oferecer uma gama maior de serviços, criamos o
Grupo Bombardi com o que há de mais moderno no segmento de
segurança condominial: Portaria Virtual e Portaria Automatizada.
ALARMES - CERCA ELÉTRICA - MONITORAMENTO - PORTARIA VIRTUAL - PORTARIA AUTOMATIZADA
CÂMERAS- INTERFONIA - ILUMINAÇÃO CENTRAL LED - CONTRATO DE MANUTENÇÃO - IMAGENS EM NUVEM

Um novo conceito de portaria para condomínios residenciais que utiliza serviços remotos para controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de
serviço.
Preços muito abaixo da Portaria convencional, reduzindo o custo de 50% a
60%.
Uma equipe proativa e altamente treinada em vigilância 24h.
Os visitantes serão atendidos por funcionários em uma central à distância em
Nuvem, sem a possibilidade de render um porteiro fixo, portanto, muito mais
segurança.
Com esse novo sistema é possível reduzir erros humanos e tornar o acesso mais
seguro.

Portaria AUTOMATIZADA

Sistema automatizado que elimina a presença do porteiro fixo.
Dentro de cada apartamento é instalado um monitor/TV, com uma ou até dezesseis
imagens em real Time, podendo visualizar o acesso de visitantes ao prédio, hall social,
elevadores, laterais do prédio e a garagem; Imagens estas a combinar na instalação.
Em cada apartamento será instalado um botão de pânico, que pode ser acionado
silenciosamente e também uma mini sirene que irá alertar os condôminos em caso de
disparo do sistema de alarme.
O acesso ao condomínio para entrada de moradores e funcionários é realizado através
de um sistema de controle biométrico, senha, cartão ou chaveiro, podendo ser
visualizado pelo morador.

Controle de ACESSO

O controle de acesso é importante para garantir a segurança de seus colaboradores, clientes e seu patrimônio. Um sistema de controle de acesso
permite ainda a extração de relatórios gerenciais.
Saiba onde estão seus clientes, alunos e colaboradores.
Instalação de catracas, servidores de acesso, biometrias, leitores de chaveiros e cartões.
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Contrato de

Manutenção

Possui o objetivo de manter o pleno funcionamento dos serviços e equipamentos que são
contemplados dentro de um sistema de segurança, tais como: Câmeras, gravadores digitais
de imagem, sistema de alarme, cerca elétrica,
luz de emergência LED para escadas, gravação
de imagem a distância, portões de entrada de
pedestres, controle de acesso de visitantes,
controle de acesso de veículos.

Contrato de Monitoramento de
alarme e imagens
ALARMES - CERCA ELÉTRICA - MONITORAMENTO - PORTARIA VIRTUAL - PORTARIA AUTOMATIZADA
CÂMERAS- INTERFONIA - ILUMINAÇÃO CENTRAL LED - CONTRATO DE MANUTENÇÃO - IMAGENS EM NUVEM

ILUMINAÇÃO CENTRAL LED
O Grupo Bombardi, desenvolveu e patenteou uma Central
LED inovadora, mantendo quarenta luminárias acesas por
um período de até 9 horas.
Esta central é especifica para aparelhos alimentados por
tensão 12 a 13,5 VDC. Seu circuito gerencia a ausência de
energia elétrica, desligamento de disjuntores internos ou
pane elétrica por parte da concessionária.
Redução de custos, pois não haverá mais trocas constantes
de banco de baterias, lâmpadas incandecentes e lâmpadas
frias.
Preocupados com o meio ambiente, o Grupo Bombardi
desenvolveu um equipamento 100% reciclável, por conter
apenas uma bateria interna isenta de manutenção, sendo
que em luminárias existentes no mercado, cada ponto
possui uma bateria independente.
Somos pioneiros em garantir a qualidade de nossos produtos por um ano e meio.
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