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Projetado por nossos especialistas em soluções de 
contagem, o tapete Instant Counting é o resultado bem-
sucedido de sete anos de pesquisa e desenvolvimento. A 
tecnologia foi testada e validada em algumas das maiores 
feiras da América do Norte como a Reed Exhibitions 
(EUA). Também foi instalado no Museu do Louvre (França) 
e no Museu d’Orsay (França), assim como no Palácio de 
Versalhes (França).

REfERências

Randy fiEld

  650 pontos de contatos sensíveis ao toque por 
metro quadrado.

  Algoritmos inteligentes de contagem (Passos 
simultâneos, Modo Multidão, etc) capazes de 
contar todos os visitantes.

  Reconhecimento da direção do fluxo.

  Não necessita calibração.

alta tEcnologia

  Monitoramento em tempo real do número de 
pessoas em um recinto.

  Estatísticas de tráfego imediatas - atualização 
a cada três minutos.

   Análises em intervalos de 15 minutos.

  Identificação de possível mal funcionamento.

 Densidade / Fluxo de tráfego por zona.

softwaRE intEligEntE

totalMEntE flExívEl
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na vanguaRda da inovação

 Portátil
 invisível
 Preciso
 Único

Fácil de guardar e carregar

Ultra fino, imperceptível debaixo de um carpete 
ou tapete de porta

Desde 1998, Eco-Counter desenvolve uma competência 
inigualável em sistemas de contagem de pessoas.

www.eco-counter.com - info@instantcounting.com - www.instantcounting.com

CONTAGEM INSTANTÂNEA 
EM TEMPO REAL

simplesmente coloque no chão...  e comece a contar!

TapeTe para 
conTagem

de pessoas

wireless
transmissão

em tempo real 1 ano tráfego intenso Invisível

in / out
erro de

+/- 5%ultra resistente

trafic élevé

très solide

plug & play

invisible

in / out

précision
+/- 5%

ultra fin

sans fil

eco-visio

breveté

temps réel

1 an

90 cm

até 8 m

60 cm

www.instantcounting.com

ConECtE-sE ao

Vice-presidente de
Tecnologia de operações,
reed exhibitions, eUa

“Nossas expectativas foram superadas! Após a entrega do produto, 
os serviços e a dedicação pós-venda foram incomparáveis. Um 
verdadeiro parceiro em todos os sentidos da palavra!”

sede
4, rue Charles Bourseul 

22300 Lannion
Tel (33) 02 96 48 48 81

Fax (33) 02 96 48 69 60

Brasil
Soluções Ambientais com 
Inovação e Sustentabilidade
Curitiba - PR
www.sacis-solucoes.com.br

ecocontadores.brasil@gmail.com



3   Os dados são enviados para a plataforma online 
Eco-Visio para análises detalhadas e relatórios 
automáticos.

2   O Software especializado “Gerenciador em 
Tempo Real” exibe os dados e permite que 
o sistema seja monitorado em tempo real.

1   Os tapetes Instant Counting são 
conectados a uma rede wireless. Até 90 
tapetes podem ser interligados.

uMa solução PoRtátil inovadoRa MusEus, Edifícios PÚBlicos E áREas coMERciais confERências E shows

Estudos dE cuRto PRazo PRontos PaRa uso

coMo funciona

Número de pessoas presentes

568

o instant counting possibilita adquirir facilmente dados precisos sem instalação e sem «prévia» 
calibração.

ao aR livRE

uma versão totalmente à prova d’água 
do tapete instant counting foi projetada 
e desenvolvida para eventos ao ar livre.
a mesma precisão, a mesma instalação 
simples, e os mesmos excelentes 
resultados!

   Evite exceder o número máximo de visitantes em um local, 
e melhore a gestão da segurança

   Veja as flutuações de visitação, número de entradas e saídas

   Exibe a média de visitantes atualizados em tempo real

   Meça o sucesso de exposições temporárias e zonas especí-
ficas

   Pode ser levado de um lugar para outro

   Melhore o gerenciamento do evento.

   Familiarize-se com as flutuações em zonas específicas.

   Avalie e compare tendências de fluxo por corredores.

   Analise melhor o desempenho.

  7 tapetes Instant Counting com largura entre 2 e 
7 metros.

  Medidas de tráfego em tempo real e cálculos rela-
cionados com a capacidade máxima de pessoas em 
diferentes salas.

  Escolhido pela facilidade de instalação, autonomia, 
modularidade e precisão.

no MusEu louvRE, PaRis
  Suporte técnico, instalação e supervisão.

  93.000 m2 e 16 quilômetros de corredores de 
estandes.

  50 tapetes Instant Counting interligados.

  1 milhão de passagens registradas em 3 dias.

  Instalação em 2 horas, desmontagem em 1 hora.

  Estatísticas instantâneas sobre o tráfego e 
comparação entre vários corredores, horas e dias.

REEd ExhiBitions, Eua

Efetuar uma pesquisa rápida e receber os relatórios 
de visitas é muito fácil com o instant counting.
� Receba o kit “pronto para contar”.

� Coloque os tapetes no chão e comece a contar.

� Devolva o equipamento.

� Receba seu estudo de frequência personalizado.

Número de entradas e saídas, números de visitação 
a cada 15, 30 ou 60 minutos ou diários, pontos 
“quentes” de visitação, e fluxo entre zonas distintas, 
etc.

O Instant Counting é flexível e adaptável, sendo o método adequado de contagem para vários tipos 
de eventos. É possível usar até 90 tapetes por evento. instalação fácil, contagem e averiguação 
em tempo real. disponível para venda ou aluguel. assessoria para eventos ou supervisão também 
disponíveis.
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resisTenTe
Resistente o suficiente para suportar 
o peso da passagem de veículos 
(3 toneladas).

inVisíVel
Espessura <5mm - imperceptível sob 
um carpete ou tapete de porta.

aUTônoma
Bateria de longa duração (1 ano). 
Transmissão de dados wireless.

VersáTil
Largura de 1 a 8 metros. Até 
90 tapetes Instant Counting por 
instalação.

acUrada
Alta precisão mesmo com tráfego 
intenso.

Fácil
Não exige instalação ou calibração. 
Simplesmente coloque no chão e 
comece a contar!


