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SISTEMAS DE SOM
Soluções Digitais
De tecnologia alemã, o sistema Phoenix,
permite a sonorização de grandes templos
utilizando apenas uma ou duas colunas.
Se por um lado o design das colunas foi estudado
para a aplicação nas igrejas, onde a arquitectura
deve ser preservada, por outro, esta inovadora
tecnologia permite uma distribuição sonora
uniforme em toda a assembleia.

Soluções Analógicas
Os equipamentos de Amplificação Sonora
Analógicos, também da marca Phoenix, são
uma excelente solução para a sonorização de
templos que apresentem razoáveis / boas condições
acústicas.
No entanto e ao contrário do Sistema Digital, a
amplificação analógica obriga a uma disposição
estratégica dos altifalantes, em maior número, ao
longo da assembleia, alterando, muitas vezes, o
aspecto estético e arquitectónico da mesma.

Som para Procissões
Este dispositivo foi
desenvolvido para sonorizar
as procissões, pois além de
ser muito leve, consegue
sonorizar uma área de mais
de 300 metros.
Além disso, inclui microfone
sem fios de mão e uma mala
de transporte, assim com uma
bateria recarregável para
aproximadamente seis horas
de funcionamento.
O ZP-3 está também
preparado para grandes
procissões, pudendo para isso,
adicionar várias unidades.

Também, e por ser um Sistema Digital, as colunas
Phoenix são programadas por computador,
ajustando assim o som às condições acústicas,
muitas vezes adversas, inibindo o tão desagradável
apito designado por feedback.
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Os nossos microfones são extremamente discretos,
quase imperceptíveis à
distancia, permitindo ao
celebrante (ou ao leitor) uma
utilização sem qualquer
esforço vocal.
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O equipamento é composto
por uma coluna e duas
cornetas, um tripé, um
microfone sem fios e um saco
de transporte.
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Luz Indirecta
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Ilumina tectos e zonas sombrias

Com vasta experiência na área da iluminação de interiores e exteriores,
de templos e monumentos, a Salocin apresenta soluções especificas de
iluminação, visando reforçar o momento da Celebração Eucarística.
Além disso, possibilitamos a criação de diversos cenários de iluminação
que podem variar mediante o dia da semana ou do calendário litúrgico.
Os nossos projectos de iluminação visam também uma diminuição nos
custos do consumo eléctrico (até 70%) e de manutenção, pelo que se
pode considerar que se pagam a si mesmos.

Luz Directa
Ilumina a assambleia de forma geral

Luz de Apontamento
Ilumina um elemento de forma pontual
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IMAGEM E SEGURANÇA
Cada vez mais os audiovisuais são
utilizados nas Celebrações Eucarísticas.

Quer seja para proteger o património religioso ou simplesmente
gravar um momento eucarístico, apresentamos uma variedade
de soluções na área dos Sistemas de Vigilância e de Intrusão.

O nosso sistema revolucionário de
projecção, adaptável a qualquer estilo
arquitectónico, encontra-se
completamente oculto, aparecendo só,
quando solicitado pelo sacerdote.

Sistemas de Vigilância (CCTV)
- Permite vigiar (dia/noite) todas as zonas (interior/exterior)
mais sensíveis.
- Permite também monitorizar e visualizar as imagens gravadas.

Como se pode observar nas imagens (lado
esquerdo), o braço da tela de projecção
encontra-se na posição vertical, por de
trás do arco da Capela mor. Quando
accionado pelo comando à distancia, o
braço sobe até à posição horizontal,
fazendo baixar a tela, gradualmente.

Sistema Anti-intrusão (Alarme)
Para além desta solução técnica,
possuímos muitas outras alternativas
adaptáveis às igrejas.
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 Pode estar ligado à polícia local ou simplesmente possuir
alarme exterior para afastar os indesejáveis.
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CLIMATIZAÇÃO E OUTROS
O nosso sistema de Ar Condicionado Solar tem uma
potência de 42.000 BTU´s, e está desenhado para
Aquecer, Desumidificar e Arrefecer grandes áreas.
Para além de ser muito silencioso e ter um desenho
elegante, inclui uma placa solar com a qual se
consegue poupar mais de 50% de energia.

Velários Electrónicos
Os Lampadários electrónicos nascem para
evitar os problemas dos fumos, sujidades e dos
riscos de incêndio nas igrejas.
A Salocin representa uma gama de lampadários
de grande qualidade, quer nos materiais
utilizados, quer na sua segurança.
-Vidro Temperado
-Caixa e chave de segurança
-Acabamento em madeira de Carvalho

Sino Electrónico
O sistema "GABRI", é um equipamento que
pode sustituir o som tradicional dos sinos nas
igrejas onde não é possibel serem colocados.
Inclui mais de 100 programas, que podem ser
reproducidos de forma diária e semanal, e
atender o calendario litúrgico para os festivos
como Semana Santa, Natal, etc.
Tamém pode ser activado mediante um controlo
remoto.
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APRESENTAÇÃO

CONTACTOS

A Salocin é uma empresa vocacionada para a
comercializaçã e instalação de vários tipos de equipamento
de som, luz, imagem, segurança etc., onde a Inovação e
as Soluções de vanguarda são prioridades. Fornecemos
aos nossos clientes uma vasta gama de produtos, qualidade,
rigor e profissionalismo. Trabalhamos com várias marcas
de prestígio nacionais e estrangeiras.
A equipa técnica está formada por um grupo de pessoas
com uma larga experiência profissional, contando com
um alto grau de conhecimento da oferta de produtos
existentes no mercado.
Dispomos de rede comercial e serviço técnico pós-venda
próprio, com os melhores meios tecnológicos e humanos,
que facilitam as soluções mais inovadoras aos nossos
clientes.

Realizamos demonstrações grátis de todos os
produtos (sem custos ou compromisso)
Agradecemos, desde já a todos os nossos clientes
e futuros interessados.
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Salocin Services . Brasil
Rua Eduardo Santaluzia, 69
03642-080 Sao Paulo
Tel.: (11) 40404653
e-mail: geral@salocin-services.com.br

Salocin Services Electrónica . Espanha
Calle Perillana, 12 B
15003 La Coruña
Tel.: (+34) 902 750 346
e-mail: general@salocin-services.com

Salocin Services, Lda Portugal
Trav. Exterior da Circunvalação, 82
4425-420 Pedrouços - Maia (Porto)
Tel.:707 506 772
e-mail: geral@salocin-services.com
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