A ObviSpectrum iniciou a sua atividade em 2011 na área de prestação de serviços, fornecimento, integração e manutenção de
Sistemas Telecomunicações, Vídeo e Som Profissional.
A equipa é formada por colaboradores com uma longa experiencia adquirida desde 1986.
A ObviSpectrum é uma referência
eferência no mercado nacional na área das radiocomunicações, líder na orientação
or
e satisfação dos seus
clientes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A ObviSpectrum coloca à disposição do mercado, um dos mais completos serviços
de Assistência Técnica do país em equipamentos de radiocomunicação.
Dispomos de um amplo e completo laboratório, equipado com o que há de mais
moderno em equipamentos de testes e medição. Possuímos uma
um equipa de
técnicos altamente treinados e capacitados.
• Efectuamos reparações em equipamentos (rádios) de todas as marcas;
• Garantia sobre os serviços prestados;
• Temos excelentes planos de manutenção sob contrato;
• Equipamentos para substituição enquanto a reparação é efetuada;
• Substituição de peças originais dos fabricantes;

ENGENHARIA E SISTEMAS
A Obvispectrum possui um departamento de engenharia responsável pelo levantamento de todos os recursos que são
necessários para a implementação de um sistema de radiocomunicação visando o melhor custo benefício para o cliente.
• Avaliação e análise de sistemas existentes de comunicações
para identificar as deficiências e problemas de desempenho
das redes, propor alternativas de design e configuração.
• Preparação de estudos e apresentação de soluções totais
de sistemas sobre o conceito das comunicações de
voz/dados integrado com outros sistemas (SCADA).
• Orientação técnica para o cliente sobre sistemas/soluções
sistem
de telecomunicações.
• Apresentação de projetos com soluções
soluçõ para análise por
parte dos nossos clientes.
• Estudos de compatibilidade e propagação radioeléctrica.
radioeléctrica
• Estudos para a ampliação de cobertura radioeléctrica.

SOLUÇÕES TÉCNICAS
• Radiocomunicações terrestres (analógico e digital),
digital)
• Radiocomunicações aeronáuticas (Terra-Ar),
(Terra
• Sistemas de rádio Trunking e TETRA,
TETRA
• Sistemas Wi-Fi,
• Redes de rádio Ponto-a-Ponto e Ponto-Multiponto,
Ponto
• Soluções
oluções de telecomunicações para SCADA,
• Sistema de Som Profissional (TOA),

ALUGUER de RÁDIOS
Aluguer
luguer de rádios portáteis, fixos, moveis e repetidores,
repetidores incluindo estudo de
cobertura, instalação,, licenciamento de frequências provisórias,
provisória entrega e recolha de
equipamentos nos nossos clientes
ntes e assistências técnica 24/7.
Aluguer de curta e longa duração em eventos desportivos, musicais e culturais.
Alugueres
culturais
Todos os nossos equipamentos portáteis são acompanhados por acessórios de áudio
e baterias de reserva.
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