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LOCAÇÃO E VENDA DE SUPER CERCA (CERCA ELÉTRICA)  
PARA CONDOMÍNIOS E EMPRESAS

A MCN � SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO comercializa equipamentos de proteção perimetral como a super cerca.  Além 
da venda, nossa empresa também dispõe de aluguel de super cerca para seu condomínio, trazendo inúmeros 
benefícios com esta modalidade.

Compromisso com a qualidade 
e bom atendimento nos seus 
serviços e produtos.



EMPRESA

A MCN � SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO  foi fundada em janeiro de 1998, na cidade de Fortaleza, com o objetivo de 
fornecer , com qualidade e eficiência, equipamentos de CFTV (circuito fechado de televisão) e de rádio comunicação. 
Tornou-se referência no mercado cearense pelo seu atendimento personalizado e pela qualidade nas soluções 
projetadas e executadas em seus clientes. Trabalhamos com toda a linha de equipamentos de CFTV analógica e 
digital, inclusive com soluções com base IP (Internet Protocol) e fibra ótica. Contamos com profissionais altamente 
qualificados, mantendo desta forma um elevado padrão de qualidade nos serviços prestados.

LOCAÇÃO E VENDA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA (CFTV) PARA 
CONDOMÍNIOS E EMPRESAS

A MCN � SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO comercializa todo e qualquer tipo de equipamento de CFTV para 
condomínios e empresas. Além da venda, nossa empresa também dispõe de aluguel de todo o sistema de CFTV para 
seu condomínio, trazendo inúmeros benefícios com esta modalidade:

MANUTENÇÃO DE CÂMERAS (CFTV) PARA CONDOMÍNIOS

VANTAGENS DA LOCAÇÃO PARA SEU CONDOMÍNIO OU EMPRESA:

1 Não há nenhum 
custo de instalação;

2 Substituição 
imediata do 
equipamento,
em caso de defeito.

3 Manutenção
total sem custo.

4 Acompanhamento 
tecnológico dos 
equipamentos, evitando 
que o condomínio , com o 
passar dos anos, fique 
com os equipamentos 
obsoletos;

6 Manutenção corretiva 
24 horas por dia, 
365 dias por ano;

MONITORAMENTO DAS CÂMERAS
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SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO PARA CONDOMÍNIOS E EMPRESAS

A Comunicação entre os colaboradores de um condomínio ou empresa é fundamental ! Conheça alguns 
modelos de rádios comunicadores que a MCN TELECOM vende ou aluga  para uso em condomínios:

  Controle Ganho do microfone 
auxiliar

 Autovarredura
 Economia de bateria
 8 canais
 Interface USB para o CPS
 Seleção de fonte de alimentação 

(1 ou 2 Watts)
 Controle Mic Gain do rádio
 Varredura e lista de varredura
 Codificação
 Temporizador de transmissão
 Compatível com os acessórios de 

áudio da linha XTN
 Compatível com as freqüências 

padrão da linha XTN

EP 150

 Livre Licenciamento da ANATEL
 Chamada Digital Individual 

(UM-A-UM)
 Chamada Digital para Grupos 

(UM-PARA-GRUPO)
 Identificação de chamada         
 Mensagens de texto (SMS)     
 Lista dos últimos contatos

 Privacidade
 Desempenho: Bateria de íons de 

lítio, com capacidade para até 9 
horas de operação

 Carregador de mesa de 1 hora
 Indicador de bateria

 Capacidade para armazenar até 
150 nomes

DTR 620 
  22 canais
  121 códigos privados
  Clip para cinto
  Chamada vibratória
  Display luminoso
  Tom de confirmação de 

chamada
  Indicador de nível de carga

TALK ABOUT

5 Manutenção preventiva 
mensal, minimizando os 
riscos do não funcionamento 
dos equipamentos;

7 Todos os equipamentos 
locados são 100% NOVOS.

8 Com a locação, o cliente paga um 
valor fixo mensal sem a preocupação 
de custos extras de reparos.

Dispomos de equipe técnica treinada, exclusiva para a realização de manutenção em qualquer tipo de sistema de 

CFTV existente no mercado.

Manutenção AVULSA: O cliente não tem nenhum vínculo contratual com nossa empresa, permitindo o 

acionamento do técnico somente em casos de falha no equipamento. O valor da visita é cobrado após  a 

solução do problema.

Manutenção com CONTRATO MENSAL: O cliente poderá ter um contrato mensal com nossa empresa, 

aonde terá à sua disposição 24 horas por dia, 365 dias por ano, uma equipe técnica para a realização de 

manutenções corretivas nos equipamentos de CFTV do condomínio. Além disso, serão realizadas 

manutenções preventivas, a fim de evitar que o equipamento pare de funcionar, bem como proporcionar 

uma vida útil maior ao equipamento de propriedade do cliente. 


	Page 1
	Page 2

