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Sobre a EBS 
Perfil da empresa 

A EBS é um fabricante polonês independente e uma empresa 
de I & D ativa no sector dos sistemas de segurança desde 
1989. 
 
A nossa experiência, know-how e capacidades permitem-nos 
concretizar projetos desde a fase de diretrizes técnicas até 
ao produto final. 
 
Graças ao nosso departamento de I & D, a EBS pode 
satisfazer com flexibilidade as necessidades dos clientes em 
todo o mundo, criando soluções modernas e funcionais e 
sistemas de telemetria para várias aplicações. 

O OBJETIVO DA EBS É SATISFAZER AS NECESSIDADES DO 
MERCADO NO ÂMBITO DOS DISPOSITIVOS RELATIVOS À 
SEGURANÇA DE PESSOAS E BENS. 



História EBS  

1989  
Início de atividade 

1995 
Abertura 
da fábrica em 
Łomża  

2003 
Relocalização 
da fábrica em 
Ełk 

2006-2007 
Introdução do 
inovador dispositivo 
de controle de 
rondas Active Guard 
 

2011-2012 
Lançamiento da 
3ª geração de 
Active Guard  e 
Active Track, 
novas soluções  
para M2M, 
projectos OEM, 
banca e energia 

1999 
Lançamento no 
mercado do 
primeiro 
transmissor 
GPRS 

2013-2014 
Desenvolvimento de 
Active Track, novos 
sistemas GPS, 
mantendo a liderança na 
indústria de soluções 
telemáticas 



  Produtor de OEM / ODM 

   30 anos de experiência 

   Departamento de I + D inovador e criativo 

   Desenho de dispositivos electrónicos especialmente em 
tecnologias GSM / GPRS y RFID: software, hardware, 
integração e desenho de produtos 

   Soluções para os problemas de segurança mais complicados 

   Rápida implementação de projetos e serviços 

   Operação mundial 

   Preparação de documentação técnica e certificação 



Operadores 
 T-mobile, Orange, Polkomtel 

Os maiores bancos na Polónia e no mundo 
 South African Reserve Bank, FEDERAL MORTGAGE BANK OF NIGERIA, Vilnius 
 Bankas 

Empresas de segurança na Polónia e no mundo 
 G4S, Impel, Juwentus, Konsalnet-Scorpion Group, Solid, Securitas, Niscayah, 
 Protea Coin, Allas Group, Eulen, Prosegur, Fidelity 

Distribuidores e integradores poloneses e internacionais 
 Alpha System, AAT, Connect Security, CWAT, Fitob, Honeywell,  
 Maxi Security, Next, Pronet, SMA, Sareme, Trinity, TP SA,  
 Toyota, Johnson Controls, Stratel, AL.SE.RO, Prosegur 

 
 

Referências 
A EBS é um parceiro fidedigno 

A EBS é um fabricante e uma empresa de investigação e desenvolvimento focada nas 
necessidades individuais dos clientes. Os nossos produtos são oferecidos em todos os 
mercados mundiais. A qualidade e a competitividade dos produtos são confirmadas pela 
colaboração frutuosa com muitos clientes na Europa, Ásia, África, América do Norte, América 
do Sul e Austrália, sendo exemplos: 



Produtos principais 
Transmissores GSM.GPRS & IP – líder 
mundial 

Active Track  
Dispositivo de rondas em tempo real com GPS –
líder mundial 
 

CPX200N & CALLISTO 
Centrais de alarme 

Sirenes  
BM800 Certificadas  EN 50131-4 



EPX 400 
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EPX 400 
Apresentação geral  

Resultado da combinação de transmissores da série EX e PX - para dados de pacote em 
tempo real usando a rede GSM em canais GPRS e SMS e Ethernet. 
O EPX400 é o mais novo transmissor da gama de produtos EBS.Multifuncional, confiável, 
adaptado às necessidades de cada mercado. 
Você pode obter a versão básica ou solicitar o transmissor configurado individualmente de 
acordo com as necessidades. Graças aos seus inúmeros recursos, nossa unidade 
funcionará durante anos, adaptando-se às mudanças do mercado e aos requisitos 
tecnológicos. 
 
Os transmissores EPX 400 são oferecidos de forma independente ou em conjuntos com 
caixa, adaptador AC e bateria. O suporte para dispositivos na estação de monitoramento é 
realizado pelo OSM do Sistema de Monitoramento do Receptor. Servidor. Ele é oferecido 
na forma de um receptor independente, garantindo confiabilidade de transferência 
completa graças à redundância, que protege o sistema de recepção se parte do sistema 
estiver danificada ou como software de servidor para Windows. 
 



EPX400 
Características 

 
 
 

Versão básica: 
> módulo 2G 
> 3 canais de transmissão: 
Ethernet, GPRS / SMS, Voz 
> ENTRADAS: 9 (EOL / DEOL) 
> SAÍDAS: 2 (1 OC + 1 relé) 
> Fonte de alimentação a bordo 

Opcionais: 
> Módulo 2G ou 2G + 3G integrado 
(banda UMTS 5) 
> Dual SIM 
> Controle remoto dos painéis de controle 
> 3 canais de transmissão: Ethernet, 
GPRS / SMS, Voz 
Switching Comutação remota de antenas 
GSM externas - detecção de interferência 
ou sinal fraco 
> Proteção contra sobretensão da linha 
PSTN 
> Radio frequência a bordo 



EPX 400 
Benefícios para o usuário 

       Tempo e economia de custos 
 - Reconfiguração simples e rápida via SMS, GPRS ou CSD 
 - Modo de diagnóstico para o instalador 
 - Todas as funções necessárias em um dispositivo 
 - Inspeções técnicas remotas e manutenção 
 - Controle de quantidade de mensagens de texto enviadas, retransmissão de 

mensagens recebidas 
   A confiabilidade da transmissão de informações 
 - Protocolos: SIA Nível 2, ContactID, Ademco Express 
 - mensagens SMS 

       Segurança e qualidade 
 - Proteção contra acesso não autorizado a dispositivos 
 - Criptografia de dados transmitidos pelo padrão AES 
 - Recuperação automática da conexão com a estação de monitoramento 
 - Proteção de transmissão em caso de uma barragem de servidores 
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NOVA	FUNCIONALIDADE	
 
APP AVA EBS 
Permite armar e desarmar o painel de alarme, com 2 partições, e gerenciar até 3 
saídas (por exemplo, abrir ou fechar um portão, manejar as luzes ou HVAC) 



LX20G-5C 
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CERTIFICADO GRAU 3 



LX20G-5C 
Funcionalidade principal 

Graças ao LX20G-5C GPRS Transmissor / GSM Dialer / GSM Gateway, é possível 
fazer o download e upload mesmo quando a rede PSTN não está conectada às 
instalações protegidas. 
  - Um modem PSTN não é necessário no site do instalador. 
 - Os dados são transmitidos através da rede GPRS, o que reduz o custo de 
transmissão. 
- O instalador deve acessar apenas o dispositivo LX20G-5C através do servidor OSM 
na estação de monitoramento e acessar a rede com o tráfego LX20G-5C habilitado 
(endereço IP público ou porta TCP redirecionada no caso de APN público ou 
conexão a uma empresa privada APN). 



LX20G-5C 
Funcionalidade principal 

 
 
- A configuração do painel de controle remotamente usando 
LX20G-5C é feita usando o próprio aplicativo de 
configuração do painel de alarme fornecido pelo fabricante 
do painel de controle. 
 - Em vez de conectar o modem PSTN, é usado o aplicativo         
EMU Modem fornecido pelo EBS. Traduza o formato de 
comunicação do modem para a transmissão GPRS com o 
transmissor LX20G-5C. 
- O LX20G-5C descodifica os dados GPRS e os traduz no 
formato Bell103 usado pelo painel de alarme. 
 



LX20G-5C 
Benefícios para o usuário 

  Controlo técnico remoto de painéis de alarme; 
  Configuração e serviço remotos; 
  A transmissão GPRS gera até 17 vezes menos custos do que a conexão 

CSD (dados comutados por circuito); 
  Não é necessário ter uma linha telefônica; 
  Não é necessário ter um modem PSTN; 
  Resposta mais rápida a qualquer irregularidade na operação do painel de 

alarme; 
  Possibilidade de verificar o funcionamento correto do painel de alarme da 

estação de monitoramento; 
  Verificação eficiente de alarmes falsos; 
  Supervisão da qualidade do trabalho do instalador. 



LX20G-5C 



Lista de painéis de alarme compatíveis 
É possível realizar uma sessão de download remoto com qualquer painel de controle equipado com o 
modem Bell103 / V.21. O teste bem sucedido foi realizado com os seguintes painéis de alarme: 
 
 

LX20G-5C 



Funcionalidades avançadas 

		

Simulação de linha telefônica (PSTN) em um canal GSM 
Canal de transmissão adicional que aumenta a confiabilidade da 
transmissão de dados 
 
Configuração remota e atualização de firmware 
serviço confortável e economia de tempo e custos 
 
Criptografia de dados transmitidos pelo padrão AES 
Segurança completa de transferência de dados 
 
Comunicação no canal de voz GSM 
fácil integração com a infraestrutura da estação de monitoramento 
existente (receptores MLR2 - ContactID, SIA) 
 
Histórico de eventos do sistema 
provas de até 5000 eventos que permitem diagnosticar possíveis 
problemas 

LX20G-5C 



Funcionalidades avançadas 

		

Entrada de telefone compatível com o padrão DTMF (ContactID, 
Ademco Express, SIA) 
cooperação com painéis de controle de alarme equipados com um 
marcador 
 
Monitor de status do dispositivo 
modo de diagnóstico para o instalador 
 
Interface serial RS232 / RS485 embutida 
cooperação com dispositivos industriais 
 
Serviço do servidor de backup 
Proteção de transmissão em caso de danos no servidor 
 
Bloqueio automático de entradas 
proteção contra a geração de custos desnecessários 

LX20G-5C 



Funcionalidades avançadas 

		

Envio de mensagens de texto de qualquer conteúdo desejado 
para os 5 números de telefone celular definidos 
significado imediato da ocorrência de situações de alarme 
 
Autorização para configuração e direção de mensagens de texto 
proteção contra acesso não autorizado ao dispositivo 
 
Controle de conexão GSM / GPRS 
recuperação automática da conexão com o 
estação de monitoramento 
 
Controle do número de mensagens de texto enviadas, recebidas 
relé de mensagem 
supervisão de custos de transmissão 
 
Endereço através do CLIP 
conexão de saída livre 
proteção contra a geração de custos desnecessários 

LX20G-5C 



Funcionalidades avançadas 

		

 
Anti Jamming 
Exemplo: Se houver uma tentativa de inibir o sinal GSM, o 
dispositivo detecta e pode ativar uma sirene, registra o 
evento no sistema e quando recupera a conexão pode 
enviá-lo como um alarme para a central 
 
Controle de conexão GSM / GPRS - Watchdog 
recuperação automática da conexão com o 
estação de monitoramento. 
Exemplo: se o dispositivo perder a conexão com a torre 
GSM (BTS), ele executa a redefinição do modem GSM 
recuperando automaticamente a conexão 

LX20G-5C 
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NOVA	FUNCIONALIDADE	
 
APP AVA EBS 
Permite armar e desarmar o painel de alarme, com 2 partições, e gerenciar até 3 
saídas (por exemplo, abrir ou fechar um portão, manejar as luzes ou HVAC) 



 EBS – Segurança para Bancos  
Euronet Polska Sp. z o.o. é parte de Euronet Worldwide,  
 
•  Líder mundial no processamento de transações financeiras eletrônicas seguras 

e proprietária da maior rede de caixas eletrônicos da Europa. 

•    A Euronet também é proprietária da RIA Financial Services, através da qual 
oferece serviços de transferência de dinheiro. Na Polônia, a empresa está em 
operação desde 1995. Por uma dezena ou mais de anos de presença no 
mercado polonês, a Euronet estabeleceu cooperação com os principais bancos 
poloneses, operadoras de telefonia móvel e VoIP, além de lojas de varejo e 
cadeias de estações de serviço. 

•  Na Polônia eles têm um total de 6.500 caixas eletrônicos 

•  Atualmente, 5.150 utilizam o sistema de proteção EBS 

•  2 empresas de Segurança e Monitoramento fornecem o serviço de segurança e 
controle e até mesmo a reposição de dinheiro 
 



 EBS – Segurança para Bancos  
 
 
 

 

   Necessidade :   

   Controle de reposição de dinheiro em caixas eletrônicos 

    Monitoramento em tempo real de sensores: 

- Fumaça 

- Gás 

- Choque 

- Abertura (Magnético) 

- GPS 

- Rastreamento de bandejas de reposição 

- Segurança para o pessoal de reposição 



 EBS – Segurança para Bancos  
 
 
 



 EBS – Segurança para Bancos  
 
 
 

 

   Implementação:   

-  Instalação do Transmissor GPRS - CPX220N 

-  Instalação de Sensores de Fumaça 

-  Instalação de sensores de gás 

-  Instalação de sensores magnéticos 

-  Implementação de tags de rastreamento ativo e RFID 



 EBS – Segurança para Bancos  
 
 
 
   Funcionamento:  

 

-  O pessoal que faz a reposição do dinheiro solicita o "Desarmado“ do caixa eletrônico 

ao centro de monitoramento Impel & Konsalnet 

-  Cada bandeja de dinheiro tem uma etiqueta RFID através da qual é feita 

o acompanhamento online disso 

-  Em caso de alarme, ambas as centrais de monitoramento enviam piquetes de 

urgência 

-  O time de segurança da Impel & Konsalnet tem equipes de rastreamento ativo para 

sua proteção 





29 

Desenho da série CPX300  

Sirene PIR-CAM Teclado Contato 
magnético 

Controle 
remoto 

Smart Tag 



•  Todos os módulos de comunicação podem ser montados pelo 

instalador de acordo com os requisitos 

•  Mainboard montado em housing OBDNA (por EBS) ou qualquer outro 

dedicado ao painel de controle de alarme 

•  Suporte de dispositivos SmartHome, por exemplo. Plug de parede, 

termostato (padrão Z-Wave será implementado como primeiro) 

•  Design moderno de caixas 

•  Construção modular - módulos de comunicação plugin 

•  Muito boa faixa de transmissão de rádio 

Características do sistema  
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•  Tipos de armamento: completo, permanecer (noite), ausente (dia) 

•  Configuração por PC ou aplicativo móvel (Android) com o MiniProgBT 

•  Software de configuração com assistente passo a passo 

•  Suportado pelo OSM.Server 

•  Projetado de acordo com o grau 2 
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Características do Sistema 
(cont.)  



•  Rádio bidirecional a bordo RF 868MHz / 915MHz 

•  Módulo Ethernet (opcional) 

•  Módulo GSM / UMTS / LTE (opcional) 

•  Módulo de comunicação WiFi (opcional) 

•  Módulo Z-Wave (opcional) 

•  Rádio unidirecional de RF 433 MHz (opcional) 

Características do sistema  
Módulos de comunicação suportados 
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•  8 linhas TEOL (7 - em Callisto32) 
•  4 saídas (3 no Callisto32) 
•  64 linhas no total (32 em Callisto32) 
•  4 partições (2 em Callisto32) 
•  32 usuários, RC e Smart Tags (32 usuários e RC no Callisto32) 
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O sistema em números 



Características do sistema 
Fotos dos módulos de comunicação 

34 

Ethernet WiFi – 2.4GHz, WPS 

433MHz radio 
unidireccional (supports 
Calisto16 and 
Callisto32) 

Módulo de celular 
(GSM, GSM/UMTS or 
LTE, single or dual 
SIM) 



Características do sistema  
Fotos do painel  de a larme Main Board 
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Módulo celular 

Módulo 
Ethernet ou 
WiFi  Módulo Z-

Wave  

Módulo 
radio 
unidireccio
nal 
433MHz  



Elementos do s istema planejados na 
1ªfase:  
  

•  Teclado de cinco botões sem fio com leitor de tags inteligente 

•  Detector de movimento sem fio PIR-CAM-30 com câmera 

•  Detector de movimento sem fio PIR-30 

•  Contato magnético sem fio MC-30 

•  Sirene exterior sem fios 

•  Tag Inteligente 

Características do sistema 
(cont.) 
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No futuro próximo (alguns deles como dispositivos Z-Wave de terceiros): 
•  Teclado LCD/tab keypad  •  Detector de quebra de vidros 
•  Contato magnético com entrada adicional •  PIR com sensor de quebra de vidros 
•  Detector PIR PET  •  Detector de fumo 
•  Detector DUAL PIR •  Detector de CO 
•  Detector Exterior PIR  •  Sirene interior 
•  Detector de inundação •  Expandor de sinal RF  
•  Botão de pânico •  Sensor de gás 



Video ver i f icação:  
 

PIR-CAM – sensor de movimento: 

ü  Possibilidade de tirar até 5 fotos com resolução 

de 320x240 e foto de quadro de referência 

ü  Fotos de alta resolução salvas no cartão Micro-

SD 

ü  Iluminação IR embutida ajuda a produzir fotos 

melhores à noite e à escuridão 

ü  Alimentado por uma bateria alcalina padrão 3 x 

AA 

ü  Microfone embutido 

PIR-CAM 

37 
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Conceito de Video Server  
Como as fotos são entregues pelo PIR-CAM 



Contato magnét ico:  
 

ü  Entrada adicional (para sensor extra de fio NC) 

ü  LED pode ser desligado 

ü  Detecção de violação (abertura ou remoção da 

parede) 

ü  Faixa de ímã de cerca de 25mm (neodímio) 

ü  Espaçadores de plástico para paredes irregulares 

ü  Montagem por parafusos ou fita adesiva 

ü  2 x pilha AAA 

ü  Sensor de aceleração (para detecção de inclinação e 

choque) (opção) 

ü  Sensor de temperatura (opção) 

MC-30 
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Teclado 

Um novo e  s imples  tec lado 
 

•  Gerenciamento remoto, notificações 

imediatas de alarmes e falhas, status do 

sistema, fotos das instalações 

•  5 botões, fácil de usar 

•  Leitor Smart Tag integrado para uma 

operação fácil e segura 

•  Tela pequena para exibir informações 

básicas 

•  Pilha alcalina padrão 4xAA 40 



Teclado ( cont.) 
-Teclado sem fio simples com display, botões e conectividade 
bidirecional. Alimentado por bateria. 
-No modo de suspensão, o visor fica em branco, sem sinalização disponível. O 
detector de movimento integrado detecta a presença física do usuário e dá vida ao 
teclado. 
-No modo ativo, o teclado verifica a presença do smartTag e apresenta informações 
sobre o status do sistema de alarme. 
-Tem 5 botões que permitem: armar em 3 modos, desarmar, pedindo ajuda. A 
seleção da ação é autenticada pelo smartTag (anteriormente usando o código). A 
execução da ação será confirmada pela contraluz do botão de maneira semelhante 
ao controle remoto. Um teclado permite controlar apenas uma partição. 
-O botão de alarme tem uma função padrão pré-configurada. Evento específico 
(fogo, ajuda e assalto) pode ser selecionado. 
-O status e as ações do sistema serão apresentados na tela na forma de ícones. -Os 
ícones e os símbolos serão animados de maneira simples. Minimizamos as 
mensagens de texto devido ao número potencial de idiomas. 
-A campainha indicará acusticamente o status do sistema e as atividades 
executadas pelo usuário. 
-Após um tempo especificado, o teclado retorna ao modo de suspensão. A interface 
interna permite a conexão opcional do módulo BLE. Em vez do display, uma 
sinalização primitiva de três LEDs pode ser montada (ALARM, ARMED, SYSTEM). 
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Apl icat ivos  móveis:  
 

•  AVA Install – fácil e rápida instalação 
•  AVA – para gerenciamento remoto, notificações imediatas de 

alarmes e falhas, status do sistema, fotos das instalações 

Opções não-standard :  
 

- bloquear a capacidade de armar o painel de controle (essa função 
protege os interesses das empresas que fornecem o serviço de segurança) 

- bloqueio de parâmetros de comunicação (permite monitorar e bloquear 
tentativas não autorizadas de registro / cancelamento de registro da 
estação de monitoramento) 

- bloqueio de restauração padrão (aumenta a segurança contra a 
interferência de instaladores não autorizados) 
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Características do sistema 
(cont.) 



Radio l ink -  caracter íst icas:  
 
•  Diversidade de antena (duas antenas) - melhor cobertura, 

conexão estável 
•  Antenas integradas altamente eficientes, otimizadas para cada 

detector sem fio 
•  Transceptores sem fio de última geração para alta sensibilidade e 

baixo consumo de energia 
•  Operação de banda larga para cobertura de bandas de 868MHz e 

915MHz (operação mundial) 

•  Comparação com os outros: 
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RF 868MHz/915MHz link 


