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SMOOTH 4.0

Cadeira inteligente para registo de presença do aluno na aula, a sua postura e movimento enquanto sentado, e a sua tem-
peratura e batimento cardíaco. 

Cadeira produzida em contraplacado de madeira estofado, que pode ter 3 bases diferentes: 
- SMOOTH 4.0 SPIN - rodada
- SMOOTH 4.0 NOTE - rodada com palmatória e arrumação para mochila 
- SMOOTH 4.0 BASE - com 4 pernas

Inclui bateria que alimenta microcontrolador de identidade única, com luzes e sinais sonoros para indicação do estado do 
sistema, ligado a sensores de pressão, biométricos ou RFID, e sensores de batimento cardíaco e de temperatura corporal, e 
capacidade de comunicação dos dados recolhidos por BLE ou wifi.

Funcionamento:
- A cadeira dispõe de uma pega traseira para facilitar o seu transporte, mas que é luminosa, estando verde com o sistema 
com carga e pronto a funcionar, ou transparente com o sistema sem carga;
- Ao sentar os sensores de pressão ligam todo o sistema e inicia o registo da postura e movimento da cadeira de x em x se-
gundos. Mas os dados recolhidos não são atribuídos ao aluno que está sentado até que este se registe por leitura biómétri-
ca do seu indicador ou por RFID em cartão escolar.
- Depois de 30 segundos não havendo registo do aluno acendem-se as luzes laterais no vermelho;
- Depois de 30 segundos não havendo ainda registo do aluno é efectuado um sinal sonoro simples;
- Depois de 30 segundos não havendo ainda registo do aluno é efectuado um sinal sonoro duplo;
- Depois de 30 segundos não havendo ainda registo do aluno é efectuado um sinal sonoro simples de 10 em 10 segundos;
- Cada vez que se levanta o utilizador o sistema recomeça este processo;
- O registo no sistema por leitura biómétrica do seu indicador interrompe o processo, passando a verde todas as luzes 
laterais, sendo recolhida a informação do batimento cardíaco e temperatura corporal pelo toque;
- O registo opcional no sistema por leitura de cartão RFID, aciona apenas metade das luzes indicadoras a verde, tendo que 
ser finalizado o processo pelo toque nos sensores metálicos laterais que recolhem a informação do batimento cardíaco e 
temperatura corporal;
- Depois do registo completo o sistema inicia a comunicação dos dados da postura a cada X segundos para o servidor, 
associados ao utilizador, e respetiva temperatura e batimento cardíaco;
- A cada X minutos o sistema pode alertar com sinal sonoro para o aluno voltar a tocar nos sensor metálicos para medição 
da temperatura e batimento cardíaco;
- Sair da cadeira com o sistema ativado mais do que X minutos envia relatório final e desliga sistema.
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NETBOOK 4.0

Armário electrificado que integra todos os sensores de âmbito geral da sala de aula tais como temperatura, luminosidade, 
ruído, humidade e co2, para além de um registo fotográfico ou de vídeo. Acondiciona ainda o sistema central de processa-
mento de dados recolhidos e ligação á rede. 

Armário metálico de 3/5 portas com electrificação em cada compartimento para ligação de diversos equipamentos, e 
compartimento inferior de segurança eléctrica. As portas podem dispor de fechadura simples, de cadeado, RFID ou sensor 
biométrico para segurança dos bens pessoais ou da escola.
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MUTE 4.0

Painéis de absorção acústica com sistema de som integrado.

Os painéis MUTE 4.0 podem ser misturados com o mesmo modelo passivo apenas, para absorverem o ruído que se re-
flecte nas superfícies melhorando a sensação acústica em toda a sala de aula. Mas podem ser utilizados também activa-
mente para difundir som de algum elemento multimédia com elevada qualidade, ou mesmo emitir um ruído ou música de 
fundo, como forma  de melhorar o ambiente sonoro ou como uma forma de sonoterapia. 
A qualidade sonora é também um elemento muito importante para o bem-estar dentro de uma sala de aula.
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LIGHT 4.0

Aparelhos de iluminação inteligente por regulação automática da sua intensidade de luz.

Os aparelhos LIGHT 4.0 têm integrados sensores de luminosidade localizada de forma a enviar para um servidor central a 
informação e adaptar a sua luminosidade aos parâmetros desejados de luz. Podem funcionar em rede entre diversos equi-
pamentos com as mesmas qualidades para que funcionem em uníssono.
Para além dos sensores de luminosidade podem ter integrados outros sensores de informação para completar a infor-
mação localizada noutros âmbitos: ruído, temperatura, humidade, co2. Esta informação poderá servir para regular outros 
equipamentos com maior fiabilidade.



CLIME 4.0



CLIME 4.0

Aparelhos de climatização inteligente por regulação automática do seu funcionamento.

Os aparelhos CLIME 4.0 auto-regulam-se a partir de dados recolhidos de temperatura, humidade e co2 para corrigirem 
estes aspectos para os parâmetros pré-estabelecidos. É um sistema de funcionamento capaz de ser instalado num novo 
tecto falso de uma sala de aula pré-existente, com acesso apenas á fachada do edifício para fazer circular o ar necessário.
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APP CLASSROOM 4.0

A aplicação CLASSROOM 4.0 será o interface dos professores com a informação recolhida nas salas de aula e permite 
definir os parâmetros das condições ambientais ideais, os alertas e o tratamento de dados recolhidos.

A aplicação CLASSROOM 4.0 deverá estar online para acesso multiplataforma. 
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