
Solução Integrada e Customizada
Gabinetes Outdoor e Indoor

A Hitachi Kokusai Linear oferece para o 
mercado uma solução customizada de 
transmissão e retransmissão integrada em 

*1gabinetes  contendo por exemplo, sistema de 
resfriamento interno, sistemas de energia (no 
break e estabilizador), monitoramento via 
GPRS, dentre outros, em uma estrutura 
robusta, que traz segurança e flexibilidade. 
Uma solução excelente para aplicação em 
locais de difícil acesso ou com a infraestrutura 
limitada, com excelente custo benefício.

Esta integração inovadora para transmissão e 
retransmissão, dependendo do modelo escolhido, 
oferece ao radiodifusor funções especiais de 
monitoramento remoto como: sensor de temperatura, 
sensor de fumaça, sensor de energia, sensor de abertura 
e alarme de porta, além do alto nível de blindagem e 
proteção contra vandalismo para o caso da aplicação 
outdoor. 

Vantagens e Benefícios 
 
• 

estrutura de alvenaria.
• Sistema modular com capacidade de ampliação e 
customização.
•  Engenharia e fábrica locais, permitindo customizações 
de acordo com as necessidades do cliente.
•  Alto nível de blindagem e proteção contra vandalismo.
•  Estrutura compacta. 
•  Todos os modelos oferecem possibilidade de içamento.

E mais...

•  Baixo custo de Aquisição, Instalação e Manutenção
•  Confiabilidade
•  Apelo Ecológico
•  Estabilidade Térmica
•  Simplicidade de Operação

Menor valor de investimento comparado a grande 

Soluções em Radiodifusão, Vídeo e Comunicação do Brasil para o Mundo.

Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A. 
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Empresa Certificada

10 anos de certificação

Nota

*1Indoor ou outdoor



Gabinetes para transmissão e retransmissão customizados
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Notas

*2Opcional
*3Para maiores informações, consultar a Hitachi Kokusai Linear.

   

A solução com ar-condicionado possui um sistema ativo de refrigeração, 
com ar-condicionado integrado. Esse sistema permite que os equipamentos 
operem em temperaturas mais amenas e com menor influência da 
temperatura externa. É um sistema fechado, que não possui troca de ar com 
o ambiente externo e pode ser instalado em regiões litorâneas, que sofrem 

*2ação de maresia. Possui sistema de emergência  por ventilação forçada no 
caso de falhas do sistema principal de refrigeração.

*3Capacidade de refrigeração : 6.800 BTU/h

Gabinete  com  ar -condicionado

   

Utiliza a troca de ar com o ambiente externo para retirar calor do interior do 
equipamento. O sistema de ventilação é composto de ventiladores e filtros. 
Os filtros impedem a entrada de partículas como poeira, fuligem, sais e 
outros, permitindo com que esta solução também possa ser instalada em 
regiões litorâneas.

*3Capacidade de refrigeração : Modelo I - 3.400 BTU/h 
       Modelo II - 6.800 BTU/h

Gabinete  com  filtro  e  exaustor

   

A solução indoor é um rack com fechamento frontal e traseiro. Possui 
perfuração para ventilação e travas com chave. É a solução ideal para evitar a 
operação indevida por pessoa não habilitada ou não autorizada. 
Especialmente indicada para abrigos compartilhados.

Gabinete  Indoor  com  tranca

FILTRO DE MEMBRANA

AR-CONDICIONADO

INDOOR

Tabela de Opções

Modelo

 

Gabinete com 
ar-condicionado

Gabinete com filtro 
e exaustão

Solução Indoor

Sistema de refrigeração Ar-condicionado Exaustão com filtro

Controle ativo de temperatura

Sistema de refrigeração de emergência

Sem troca de ar com o ambiente externo

 

Alarme de falhas dos ventiladores

 

Operação outdoor

Proteção contra vandalismo

Atende a norma IP55

Alarme de porta aberta

Iluminação interna

Nobreak (opcional)

N/A

Alarme de fumaça (opcional)

Alarme de falha de rede elétrica (opcional)

Painel de comutação Rede-Gerador (opcional)

Mais de um transmissor por gabinete

Sistema de refrigeração intercambiável
Possibilidade de upgrade

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

OPÇÕES OUTDOOR

OPÇÃO INDOOR

Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A. 

Sede Matriz
Rodovia BR 459, nº 121-A, Km 121 – Bairro Córrego Raso 
37540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil
Tel.: +55 (35) 3473-3473  Fax: +55 (35) 3473-2425
www.hitachi-linear.com.br

© Copyright 2017 Hitachi Kokusai Linear, todos os direitos reservados. Os produtos apresentados neste catálogo são marca registrada da Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A.
As especificações dos produtos estão sujeitas à mudanças sem aviso prévio. As imagens aqui apresentadas têm apenas propósitos ilustrativos.

Escritório Comercial - São Paulo
Alameda Santos, 745 - Conj 92 - Cerqueira César
01419-001 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 (11) 3541-3244  Fax: +55 (11) 3541-2425


	Página 1
	Página 2

