CAS D’ÈXIT

ACB Aviva! - Saragossa.

ACB, Caja Inmaculada y Grupo Áccura inauguran en
Zaragoza el primer centro deportivo ACB Aviva
Ubicat al centre de Saragossa, en el districte de Actur, molt a prop de la Basílica del Pilar, i amb més de
10.000 m², ACB Aviva! és un dels centres de wellness més moderns del nostre país que compta amb
zona d’aigües, zona de fitness i activitats dirigides, una zona exterior amb equipament esportiu i altres
espais relacionats amb el wellness, el benestar i l'esport.

SITUACIÓ
El Centre requeria un sistema de Vídeo Supervisió, pel control centralitzat dels diferents espais que el
conformen. Aquestes zones heterogènies, interiors i exteriors, amb característiques molt variades, i a
vegades complexes pel seu ambient humit, es classificaven en:
•
•
•
•

ZONA D’AIGÜES; Piscina Climatitzada / Piscina d’ensenyament i classes d’activitats dirigides /
Bany de vapor, saunes, termals, dutxes de contrast i spa
ZONA DE *FITNESS I ACTIVITATS DIRIGIDES: 1 sala cardiovascular i de musculació / 2 sales
d’activitats dirigides / 1 sala de cycling / 1 sala Estudio Pilates / Power Plate / Entrenadors
Personals
ZONA EXTERIOR: 6 pistes de pàdel / Piscina exterior / Solàrium
ALTRES ESPAIS: Àrea Harmonia amb tractaments estètics i de salut / Perruqueria / Aparcament

La necessitat de la Propietat, de visualització de les imatges en directe i dels enregistraments d’un total
de 16 càmeres, tant des del propi Centre, com des de la seu Central del Grup, feia necessari un sistema
amb alta capacitat de transmissió de les dades de vídeo i gran capacitat d’emmagatzemament.

SOLUCIÓ
Es va optar per una solució de Vídeo Supervisió amb un total de 16 càmeres de vídeo IP, del fabricant
AXIS, amb una matriu de comunicacions, que ha permès tenir totes i cadascuna de les prestacions que
la Propietat necessitava.

