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COM OUTROS
MOTORISTAS

EVITE 
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E CUSTOS 
RELACIONADOS REEMBOLSO 

RÁPIDO
DO INVESTIMENTO

OFERTA
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AS TAXAS DE
COLISÃO EM 
INTERSECÇÕES 70%

em até

MELHORE OS TEMPOS 
DE RESPOSTA

25%
em até

EVP
BENEFÍCIOS

Os atendentes do serviço de emergência são a salvação de suas comunidades. Os atrasos para chegar 
ao local podem colocar propriedades e vidas em risco. Mesmo as deles. É por isso que os bombeiros, 
o SAMU e a polícia escolheram as soluções da Antecipação de Veículos de Emergência (EVP) Opticom. 
Os sistemas confiáveis e escaláveis da GTT ajudam a garantir uma chegada mais segura e rápida ao 
local, maximizando os recursos e o investimento.

Embora os orçamentos de capital às vezes sejam escassos, há um custo por não fazer nada. A 
Opticom ajuda a garantir que os atendentes cheguem às emergências de forma rápida e segura. Com 
antecipação de sinal, a probabilidade de falhas pode ser reduzida e as respostas podem ser feitas em 
menos tempo. Tudo isso leva a melhores resultados e economias.

O OPTICOMTM AJUDA A SALVAR VIDAS E CONSERVAR RECURSOS



O emissor IR Opticom envia 
uma solicitação de prioridade 
segura e codificada à 
intersecção.

1

2 O detector Opticom recebe o sinal IR e 
retransmite a solicitação ao seletor de fase 
Opticom.

2

O equipamento do veículo 
Opticom GPS transmite a 
velocidade, direção e status da 
seta do veículo ao equipamento 
de intersecção do GPS.

O seletor de fase multimodal Opticom valida a 
solicitação do detector IR e/ou receptor de GPS e 
alerta o sistema de controle de tráfego, que solicita o 

sinal verde.

3

À medida que o veículo entra na faixa do 
rádio, o equipamento de intersecção 

Opticom GPS retransmite a 
solicitação ao seletor de 
fase Opticom.

O Opticom CMS 
pode ser usado para 
atualizar a 
configuração do 
sistema, coletar 
dados e gerar 
relatórios. 

1

 COMO O OPTICOMTM EVP FUNCIONA

Os veículos de emergência que utilizam o Opticom EVP exigem antecipação do semáforo quando estão atendendo uma 
emergência. O tráfego é capaz de sair do caminho para o veículo de emergência passar enquanto o tráfego do cruzamento 
está parado, não entrando no caminho dos atendentes. Isto resulta em menos colisões e chegadas mais rápidas. Para 
formar um sistema de controle de prioridade completo, os componentes do Opticom EVP foram projetados para trabalhar 
juntamente com as soluções de Prioridade do Semáforo para os Transportes Opticom.

CHEGUE AO LOCAL RAPIDAMENTE E DE FORMA SEGURA.
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AS PLATAFORMAS PODEROSAS PERMITEM 
CHEGADAS MAIS RÁPIDAS

Não importa se você escolher os sistemas antigos de IR ou a mais 
tecnologicamente avançada plataforma habilitada por GPS: as 

soluções de OpticomTM EVP da GTT foram criadas para satisfazer as 
necessidades dos departamentos de todos os tamanhos.

GPS

Solução antiga que utiliza 
transmissores e receptores 
infravermelhos codificados para 
habilitar o EVP via linha de visão. 

Utilizando algoritmos poderosos e 
precisos e um rádio personalizado, 
o sistema Opticom habilitado por 
GPS permite que o EVP funcione em 
qualquer lugar, mesmo em condições 
climáticas ruins.

DESDE 1968 DESDE 2002

IR

COMPARAÇÃO
Reduz as taxas de colisão em intersecções em até 70%

Melhora os tempos de resposta em até 25%

Os serviços gerenciados disponíveis mantêm o sistema funcionando perfeitamente

Operação multimodal pra atualizações escalonadas e interoperabilidade

Comunicações IR codificadas entre veículos e intersecções

Sistema de GPS seguro e comunicações habilitadas por rádio

Habilidade de transmitir e receber em qualquer lugar

Custo mínimo de manutenção do veículo e do equipamento de intersecção 

Ativação da antecipação do semáforo com base no tempo estimado de chegada ou distância

Análise do veículo e da intersecção para operações mais inteligentes

Sistema IntelliGreen para sinal verde ao sair da estação

GPSIR



Monitore, gerencie e mantenha o sistema 

OpticomTM de seu departamento com o 

Software de Gestão Central (CMS) do Opticom.

O Opticom CMS fornece dados em tempo real para que 
os engenheiros de tráfego possam recuperar registros 
de atividades, diagnosticar problemas de manutenção, 
atualizar o firmware e solucionar os problemas do 
equipamento. Além dos números, o Opticom fornece 
análises para tomadas de decisões que aprimoram 
os serviços e aumentam as economias. O Opticom 
CMS reduz os custos operacionais, melhora o fluxo de 
trabalho e gera menos viagens do técnico ao campo.

FERRAMENTAS PODEROSAS PARA FACILITAR 
O TRABALHO

Assegure o sinal verde sempre que os 

veículos saírem da estação para atender uma 

emergência com o Opticom IntelliGreen. 

O pessoal da emergência pode antecipar os semáforos 
em uma ou mais direções do tráfego ao sair da estação 
através da unidade Opticom IntelliGreen. O sistema que 
está sempre pronto utiliza o sinal seguro, preciso e confiável 
de GPS/rádio que permite um desempenho mais rápido. 
Intersecções à esquerda, direita ou ambas as direções 
podem ser controladas na unidade da estação de base de 
três botões.

A GTT empodera as cidades e as ajuda a solucionar os problemas de trânsito mais críticos. Com opções inovadoras para a 
compra do Opticom, sua agência pode economizar rapidamente. Todas as opções podem incluir serviços gerenciados de 
uma só vez ou contínuos.

MANEIRAS INTELIGENTES DE ECONOMIZAR

Pague pelo sistema 
utilizando os fundos do 
orçamento de capital.

Contrato de locação de 
longo prazo, similar à 
locação de um carro, 

computador ou imóvel. 

Financiamento tradicional, 
incluindo principal e juros, como 

na compra de um carro.

COMPRA LOCAÇÃO ASSINATURA



Global Traffic Technologies, LLC

7800 Third Street N

St. Paul, MN  55128-5441

1-800-258-4610

651-789-7333

www.gtt.com

Global Traffic Technologies Canada, Inc.

157 Adelaide Street West

Suite 448

Toronto, ON M5H 4E7

Canadá

1-800-258-4610

Global Traffic Technologies, LLC 

1210 Parkview

Reading RG7 4TY

Reino Unido

+44 (0) 7799 908916

Os logotipos do Opticom e GTT são marcas registradas da Global Traffic Technologies, LLC. 

Utilizados sob licença no Canadá. Recicle. Impresso nos EUA. 

© Global Traffic Technologies, LLC 2016. Todos os direitos reservados. 79-1000-1517-0

MELHOR INFORMADO. 
MELHOR EQUIPADO. MAIS CONTROLE.

Ao formar uma parceria com a GTT, é possível criar uma infraestrutura de transporte 
mais inteligente e manter todo mundo em movimento de forma rápida e segura. 

A GTT trabalha em colaboração com o trânsito, o serviço de emergência, a 
engenharia de tráfego, as equipes de TI e outros líderes para criar um ecossistema de 
tráfego adaptável e transparente especificamente para sua comunidade.

A GTT começa compreendendo os desafios específicos de sua agência. Ao 
colaborar com sua equipe para definir o estado atual e o desejado, a GTT personaliza 
uma solução. Quando possível, a GTT aproveita sua infraestrutura existente para 
fornecer os resultados desejados pelo custo vitalício de titularidade mais baixo 
possível. As soluções da GTT fornecem os dados que você precisa para automatizar 
as tarefas diárias e tomar decisões mais informadas que reduzam o tempo de 
resposta às emergências, melhorem a pontualidade do transporte público e 
mantenham sua cidade em movimento.

A GTT soluciona os desafios do tráfego mais urgentes para cidades de todos os 
tamanhos; de cidades com milhares de habitantes a cidades com milhões de 
habitantes nos países do mundo todo. A GTT está pronta para ajudar sua cidade 
também. 
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CHEGUE AO LOCAL RAPIDAMENTE E DE FORMA SEGURA.
A GTT possui um registro 

comprovado de solução 

de desafios complexos e 

essenciais relacionados ao 

tráfego:

• Mais de 3.100 clientes no mundo 
todo

• Utilizada por 41 das 50 maiores 
cidades dos EUA

• Instalada em mais de 70.000 
intersecções e em 70.000 
veículos

• Líder inovadora da tecnologia 
com mais de 100 patentes nos 
EUA e internacionais




