
1º do Mercado 

Controlo de Lotação nas Praias

Contar e Limitar o Número
de Veraneantes na Praia



o que é?

O contador de pessoas é baseado em um ou mais controladores 
embutidos e num número variável de sensores. 
Quando o número máximo estabelecido é atingido, o semáforo 
muda para vermelho e apresenta um X. 
Nestas versões para além da cor Verde e vermelha também 
surge a cor amarela quando a área controlada está quase na 
cota máxima. 

Um poste (OBICE V) em tubo de aço de 
secção quadrada com painéis solares.

E uma versão mais pequena (OBICE IV) que 
se torna mais simples, versátil e económica.

painéis solares
deverão ter uma potência 

instalada de +/-50Wh e as 
baterias 12V 60Ah – 720Wh

1 sinalizador LED - a mesma 
informação, mais económico

indicador da lotação

Permite a contagem automática de quantas pessoas passam pelo dispositivo para entrar na praia , permitindo  manter 
uma contagem constante do número de veraneantes no local. 

É um Sistema de Controlo de Lotação Autómono (painéis solares) 

2 Versões

Baixa Ocupação Ocupação PlenaOcupação Elevada

OBICE VOBICE IV
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• Possibilidade de ser recolhido para 
recarga

• Fixação: por sistema de parafusos

• Acessório: acessório de fixação

OBICE IV



para onde?

• Funcionamento autónomo 
associado a painéis solares

• Fixação: chumbadouro com
4 pernos M16

OBICE V

> Praias
> Parques
> Piscinas ao ar livre
> Pequenos Recintos 

Multi-usos
> etc.

• Aplicação que permite aos gestores defini- 
rem o limite máximo de pessoas no areal

• Fácil instalação

• Custo reduzido

• De acordo com as normas do Regulamen-
to Geral de Proteção de Dados

• Produto para exterior

• Com sensores, baterias e rede WiFi

• 3 estados 
(verde / amarelo / vermelho)

• Possibilidade de ser um hotspot WiFi 
com router 4G

Características Gerais:
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Já conhece o resto da família?


