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GENEVO é uma empresa jovem, crescendo de forma dinâmica estabelecida pelas pessoas com rica experiência prática 
tanto na indústria de segurança electrónica, bem como outras indústrias de alta tecnologia. A estreita cooperação com 
muitos pro�ssion- ais na área de design de sistemas de segurança e instalação permitiu-nos identi�car com mais precisão 
as necessidades actuais do mercado de segurança. Essa foi a razão pela qual o nosso principal objetivo era conceber e 
fabricar equipamentos de segu- rança �ável, de fácil instalação e user-friendly. Os nossos produtos estão livres de 
soluções legadas, e focam-se nos benefícios obtidos com o uso das ‘melhores e mais recentes’ tecnologias. Comunicações 
sem �os integradas, interacção intuitiva através de um telemóvel ou interface de usuário (GUI) grá�co animado, são 
apenas alguns exemplos de muitas vantagens que fazem com que os produtos GENEVO se destaquem da concorrência.

A nossa missão é possibilitar um equipamento de segurança user friendly, 
�ável que não seja só de fácil utilização mas também de uso agradável.

PRiMA Fiável
Simples
Conveniente
Sistema de alarme híbrido

PRiMA é um sistema de segurança de 
última geração, fácil de usar e fácil de 
instalar.
Comunicador GSM integrado - oferece 
funções de monitorização, mensagens e 
controlo remoto através de um aplicativo 
PRiMAgo!

Deteção intrusão Risco incêndio Inundação Gases perigosos

Equipamento segurança última geração

Apoio Técnico:
mail@skua.pt
tel. 253 618 579

Todos os dados contidos neste documento são para �ns informativos e estão sujeitos a alterações. A GENEVO reserva-se o direito de fazer essas alterações.



FONTE DE ALIEMNTAÇÃO 2A

CONTROLO
REMOTO

NOTIFICAÇÃO
ÁUDIO | SMS

MONITORIZAÇÃO
CONTACT ID
KRONOS GPRS

PROGRAMAÇÃO
GPRS

TECLADO 
DETECTORES COM FIO

EvoHUB
MÓDULO EXPANSÃO WIRELESS

EvoPIR
DETECTOR DE 
MOVIMENTO
WIRELESS

EvoDOOR
CONTATO
MAGNÉTICO
WIRELESS

EvoKPD
TECLADO
WIRELESS

MÓDULO EXPANSÃO DE ZONAS EXT-Z8

MÓDULO EXPANSÃO DE SAÍDAS EXT-PGM8

Sistema PRiMA

Características dos sistemas de alarme PRiMA:

instalação rápida e fácil - bus com função de autocon�guração para teclados e módulos de expansão,
suporte para dispositivos sem �o EvoLiNK 868 MHz,
programação fácil usando o teclado ou o programa PRiMAtool,
capacidade de con�gurar e diagnosticar remotamente o sistema via GPRS1,
interface grá�co de usuário para operação intuitiva e agradável do sistema,
funções de noti�cação remota (SMS, áudio) e monitorização (Kronos GPRS, Contact ID, SMS)1,
controlo remoto do sistema via telemóvel ou smartphone (SMS, aplicativo móvel PRiMAgo!)1,
ferramentas convenientes para gerenciamento de cartão pré-pago (saldo, top-up)1,
capacidade de atualizar o software sem ter que desmontar os dispositivos.

A gama dos sistemas PRiMA permitem escolher o produto que mais se 
adequa ás necessidades – desde sistemas de segurança simples, de 
custo-reduzido e instalações pequenas, até sistemas de segurança 
complexos e expansíveis capazes de corresponder aos requisitos dos 
mais exigentes clientes.

1 em sistemas com comunicador GSM integrado

Comparação dos sistemas PRiMA

PRiMA64 PRiMA16 PRiMA6 PRiMA12

Número máx. zonas  
no sistema 64 16 6 16

Suporte para dispositivos 
sem �o EvoLiNK

 sim, 64 sim, 16 sim, 6 sim, 16

Zonas onboard 8 8 6 8
Comunicador GSM integrado sim sim sim não
Número saídas  
(highcurrent + OC)

2+4
/ máx. 16

2+4 2+2 2+4

Número partições, sub-partições 4+4 1+1 1+1 1+1
Capacidade fonte alimentação 2A 2A 1.5A 2A
Tamanho registo eventos 2000+250 860+250 250 250
Agendamentos
semanais 8 8 - 8

Controlo rápido dispositivos 
(controlo saídas) sim sim não sim

Número máx.  
teclados 8 8 2 8

Número máx. de módulos
expansão zona EXT-Z8 7 1 - 1

Números telefone noti�cação 8+1 8+1 4+1 -

Mensagens SMS sim,  
   especí�co

sim,  
   especí�co

sim,  
   especí�co não

Mensagens de áudio sim sim sim não
Controlo remoto do sistema sim sim sim não
Controle remoto de 
dispositivos (saídas)

 sim sim não não

Programação GPRS / cloud sim / sim sim / sim sim / sim não / não
Suporte cartões pré-pagos sim sim sim não

Funções HomeControl sim não não não

Operação usando o aplicativo 
móvel PRiMAgo!

 

sim sim sim não

Teclados compatíveis
 

PRiMA
 
LCDPRiMA

 
LCD PRiMA

 
LCD, 

PRiMA6 LCD
PRiMA

 
LCD, 

PRiMA6 LCD

Módulos expansão compatíveis

PRiMA EXT-Z8
PRiMA EXT-PGM8

EVOHUB
EXT-Z8PS-R

PRiMA EXT-Z8
EVOHUB
EXT-Z8PS

EVOHUB
PRiMA EXT-Z8

EVOHUB
EXT-Z8PS



FONTE DE ALIEMNTAÇÃO 2A

CONTROLO
REMOTO

NOTIFICAÇÃO
ÁUDIO | SMS

MONITORIZAÇÃO
CONTACT ID
KRONOS GPRS

PROGRAMAÇÃO
GPRS

TECLADO 
DETECTORES COM FIO

EvoHUB
MÓDULO EXPANSÃO WIRELESS

EvoPIR
DETECTOR DE 
MOVIMENTO
WIRELESS

EvoDOOR
CONTATO
MAGNÉTICO
WIRELESS

EvoKPD
TECLADO
WIRELESS

MÓDULO EXPANSÃO DE ZONAS EXT-Z8

MÓDULO EXPANSÃO DE SAÍDAS EXT-PGM8

Sistema PRiMA

Características dos sistemas de alarme PRiMA:

instalação rápida e fácil - bus com função de autocon�guração para teclados e módulos de expansão,
suporte para dispositivos sem �o EvoLiNK 868 MHz,
programação fácil usando o teclado ou o programa PRiMAtool,
capacidade de con�gurar e diagnosticar remotamente o sistema via GPRS1,
interface grá�co de usuário para operação intuitiva e agradável do sistema,
funções de noti�cação remota (SMS, áudio) e monitorização (Kronos GPRS, Contact ID, SMS)1,
controlo remoto do sistema via telemóvel ou smartphone (SMS, aplicativo móvel PRiMAgo!)1,
ferramentas convenientes para gerenciamento de cartão pré-pago (saldo, top-up)1,
capacidade de atualizar o software sem ter que desmontar os dispositivos.

A gama dos sistemas PRiMA permitem escolher o produto que mais se 
adequa ás necessidades – desde sistemas de segurança simples, de 
custo-reduzido e instalações pequenas, até sistemas de segurança 
complexos e expansíveis capazes de corresponder aos requisitos dos 
mais exigentes clientes.

1 em sistemas com comunicador GSM integrado

Comparação dos sistemas PRiMA

PRiMA64 PRiMA16 PRiMA6 PRiMA12

Número máx. zonas  
no sistema 64 16 6 16

Suporte para dispositivos 
sem �o EvoLiNK

 sim, 64 sim, 16 sim, 6 sim, 16

Zonas onboard 8 8 6 8
Comunicador GSM integrado sim sim sim não
Número saídas  
(highcurrent + OC)

2+4
/ máx. 16

2+4 2+2 2+4

Número partições, sub-partições 4+4 1+1 1+1 1+1
Capacidade fonte alimentação 2A 2A 1.5A 2A
Tamanho registo eventos 2000+250 860+250 250 250
Agendamentos
semanais 8 8 - 8

Controlo rápido dispositivos 
(controlo saídas) sim sim não sim

Número máx.  
teclados 8 8 2 8

Número máx. de módulos
expansão zona EXT-Z8 7 1 - 1

Números telefone noti�cação 8+1 8+1 4+1 -

Mensagens SMS sim,  
   especí�co

sim,  
   especí�co

sim,  
   especí�co não

Mensagens de áudio sim sim sim não
Controlo remoto do sistema sim sim sim não
Controle remoto de 
dispositivos (saídas)

 sim sim não não

Programação GPRS / cloud sim / sim sim / sim sim / sim não / não
Suporte cartões pré-pagos sim sim sim não

Funções HomeControl sim não não não

Operação usando o aplicativo 
móvel PRiMAgo!

 

sim sim sim não

Teclados compatíveis
 

PRiMA
 
LCDPRiMA

 
LCD PRiMA

 
LCD, 

PRiMA6 LCD
PRiMA

 
LCD, 

PRiMA6 LCD

Módulos expansão compatíveis

PRiMA EXT-Z8
PRiMA EXT-PGM8

EVOHUB
EXT-Z8PS-R

PRiMA EXT-Z8
EVOHUB
EXT-Z8PS

EVOHUB
PRiMA EXT-Z8

EVOHUB
EXT-Z8PS



Sobre

GENEVO sp. z o.o.
ul. Legendy 20,
80-180 Gdansk
www.genevo.pl
info@genevo.pl
tel. 58 380 07 05
kom. 605 919 926 O seu instalador GENEVO

GENEVO é uma empresa jovem, crescendo de forma dinâmica estabelecida pelas pessoas com rica experiência prática 
tanto na indústria de segurança electrónica, bem como outras indústrias de alta tecnologia. A estreita cooperação com 
muitos pro�ssion- ais na área de design de sistemas de segurança e instalação permitiu-nos identi�car com mais precisão 
as necessidades actuais do mercado de segurança. Essa foi a razão pela qual o nosso principal objetivo era conceber e 
fabricar equipamentos de segu- rança �ável, de fácil instalação e user-friendly. Os nossos produtos estão livres de 
soluções legadas, e focam-se nos benefícios obtidos com o uso das ‘melhores e mais recentes’ tecnologias. Comunicações 
sem �os integradas, interacção intuitiva através de um telemóvel ou interface de usuário (GUI) grá�co animado, são 
apenas alguns exemplos de muitas vantagens que fazem com que os produtos GENEVO se destaquem da concorrência.

A nossa missão é possibilitar um equipamento de segurança user friendly, 
�ável que não seja só de fácil utilização mas também de uso agradável.

PRiMA Fiável
Simples
Conveniente
Sistema de alarme híbrido

PRiMA é um sistema de segurança de 
última geração, fácil de usar e fácil de 
instalar.
Comunicador GSM integrado - oferece 
funções de monitorização, mensagens e 
controlo remoto através de um aplicativo 
PRiMAgo!

Deteção intrusão Risco incêndio Inundação Gases perigosos

Equipamento segurança última geração

Apoio Técnico:
mail@skua.pt
tel. 253 618 579

Todos os dados contidos neste documento são para �ns informativos e estão sujeitos a alterações. A GENEVO reserva-se o direito de fazer essas alterações.


