
DISPOSITIVO DE 
MONITORAMENTO

RESIDENCIAL

MAIOR CONFIABILIDADE
Possui sensor de movimento que 
identifica se o dispositivo da Unidade 
Residencial for deslocado do local 
de instalação e impede que haja a 
adulteração da localização 
da pessoa monitorada.

PLATAFORMA INTEGRADA
Pode ser utilizada tanto com a 
tornozeleira Phoenix TAG como com 
o Dispositivo de Peça Única GNSS - 
2G/3G, dependendo da necessidade 
do cliente.

PHOENIX - UNIDADE RESIDÊNCIAL
A Unidade Residencial Synergye 
permite o rastreamento da pessoa 
monitorada em ambientes internos, 
utilizando-se de radiofrequência para 
promover a comunicação com a 
tornozeleira eletrônica. Havendo o 
afastamento entre a Unidade 
Residencial e a tornozeleira eletrônica 
um alarme é enviado imediatamente 
para a Central de Monitoramento. 

CINTA DE FIXAÇÃO
Tecnologia de fibra ótica que 
identifica a violação da cinta, que 
é segura e robusta com reforço 
metálico que dificulta sua 
violação, garantindo a eficácia 
do monitoramento.

PHOENIX - TAG
Com apenas 40 gramas, é o 

dispositivo mais leve do mercado, 
proporcionando conforto e 

discrição à pessoa monitorada. 
Tecnologia avançada e segura 

que se comunica com a Unidade 
Residencial por radiofrequência.

MELHOR PRECISÃO
Permite rastrear pessoas em 
locais em que não há sinal 
de GPS, como ambientes internos. 

TECNOLOGIA DE PONTA
O dispositivo de Peça Única Phoenix 
reúne as mais modernas, avançadas e 
seguras tecnologias de comunicação e 
rastreamento, atendendo aos mais 
altos padrões internacionais.
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UNIDADE RESIDENCIAL

Comunicação
 • Por 3G e ou 4G.
 • Chamada de Voz bidirecional.
 • Comunicação com dispositivos 
    por Radiofrequência.

Violações
 • Abertura da caixa de unidade.
 • Movimentação da unidade.
 • Falta de alimentação de energia na unidade.

Características Físicas
 • Bateria reserva com duração superior 
    à 48h de duração.
 • Energização de 11v0v a 220v.

PHOENIX - TAG

Comunicação
 • Radio Frequência.

Violações
 • Afastamento da unidade residencial.
 • Aberturada caixa - case.
 • Rompimento da cinta de fixação.

Características Físicas
 • Dimensões: 55 x 38 x 75 mm.
 • Peso: 40 gramas.
 • Bateria com duração superior à 24 meses.
 • Energização de 110v a 220v.
 • Cinta de fixação reforçada.

INFOGRÁFICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SYNERGYE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Rua Barão do Triunfo, 612 - 17º andar - cj. 1701  - Brooklin Paulista - SP - Brasil - CEP 04602-002
Tel. +55 11 3567-8620 - synergye@synergye.com.br - www.synergye.com.br

MONITORAMENTO por Phoenix TAG
O monitoramento interno é feito pela unidade residêncial por 

radiofrequência, caso haja um afastamento um alarme é 
enviado imediatamente para a Central de Monitoramento.

MONITORAMENTO por Peça Única GNSS - 2G/3G
O monitoramento interno é feito pela unidade de Peça Única 
GNSS - 2G/3G, caso haja um afastamento da unidade 
Residêncial um alarme é enviado imediatamente para a 
Central de Monitoramento.


