
SISTEMA TOUR GUIDE digital sem fios

Teste ao Sistema Tourguide

Beyerdynamic UNITE
Base Aérea nº1, Sintra 1-12-2018



11

10

1

9

2

6

5

3
4

8

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ponto
de 

Encontro 

O Palácio
Contextu-
alização 

Capela 
da Nossa
Senhora 

da Nazaré 

O Relógio Palácio do
Marquês

 

Jardins do
Palácio 

O 
Aqueduto

Vista 360º
da Granja

do Marquês 

Museu
do AR

Loja
Aeronáutica

Fim da
Visita

SISTEMA TOUR GUIDE digital sem fios

Teste ao Sistema Tourguide
Beyerdynamic UNITE - Base Aérea nº1, Sintra 1-12-2018

No 1º de Dezembro de 2018, a Garrett em colaboração com a Base Aérea nº 1 em Sintra, 
levou a cabo um teste real ao sistema UNITE.

Para o efeito foi convidado um grupo de  para uma visita guiada nos 20 pessoas
cerca de 6 hectares da Base Aérea, tendo sido fornecido a 10 utilizadores os recetores
 (função talkback), e recetores  aos restantes.RP-T RP

A visita aos diversos locais da base decorreu durante mais de 1 hora e
em diversos locais. Desde edifícios antigos com paredes em pedra de
espessura considerável, a edifícios em alvenaria ou em materiais 
compósitos e metálicos. Em todo o percurso, o sistema UNITE nunca
perdeu a inteligibilidade na comunicação do(s) orador(es) com os
ouvintes e vice-versa.    

 

UNITE
RP-T

UNITE
RP
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A visita guiada teve a dado momento dois oradores, embora maior parte 
do tempo a condução da mesma tenha sido feita apenas pelo Tenente 
Coronel , o responsável pela comunicação da Base Aérea.Paulo Mineiro
Os oradores usaram o modelo de microfone   permitindo uma TG H56
grande liberdade de movimentos.   

 

TG H56

Os elementos da audiência que utilizaram os recetores  poderam colocar questões aoRP-T
guia através do sistema, podendo esta pergunta ser ouvida pela restante audiência, bem 
como a resposta, esclarecendo assim duvidas e curiosidades que certamente seriam 
comuns a muitos.
O sistema tem um alcance de 300mts em espaço aberto, embora neste ensaio apenas se 
testou até 50mts de distância, sem qualquer perda de qualidade.  

 

Até 300 mts

Utilizadores Talkback. 
Possibilidade de colocar 
questões aos oradores e estas
serem ouvidas por toda a 
audiência.
 

Guia Principal Coronel Paulo Mineiro 
e um dos elementos da audiência.

Audiência dispersa mas sempre com a visita
audível e possibilidade de colocar questões .

Caixa de carregamento dos recetores e emissor
do sistema.
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No �nal da visita foi efetuado um inquérito de satisfação aos elementos da audiência, tendo
sido o feedback extremamente positivo. A  foi o pontoqualidade sonora/inteligebilidade
mais apreciado, com a  também em destaque. facilidade de utilização

Pudemos concluir que o UNITE revelou ser um sistema nada intrusivo para a visita, 
cumprindo assim a sua função sem limitações na qualidade, nem limitações nas interações
entre orador/audiência.

    

 

"Existem muitas formas para contar uma história. O sonho de voar acompanha o homem desde o início porque este é uma criança eterna que 
procura erguer-se constantemente. Este sonho é uma bonita história para se contar.
No dia 1 de dezembro, foi isso que �zemos. A visita à Granja do Marquês procurou dar a conhecer a história do voar procurando, simultanemante, 
mostrar a evolução do local onde se situa o Museu do Ar e sensibilizar para o sonho perseguido de varrer o céu com frágeis asas, porque o próprio 
homem as construiu.
Foi sem dúvida uma viagem de cariz histórica, salpicada de momentos de atualidade dados por aquilo que existe atualmente na Granja: O passado, 
o presente e o futuro da Força Aérea. O Passado simbolizado pelo Museu do Ar, que alberga a riqueza história de 100 anos de aviação portuguesa e 
mundial; o presente caraterizado pela BAse Aérea 1, que forma os futuros pilotos da Força Aérea e �nalmente o futuro que é dado pela Academia da 
Força Aérea, local onde os chefes do amanhã são formados e preparados.
Esta visita foi de tal forma sucesso que foi necessa´rio realizar mais duas para satisfazer a procura.
Garantidamente este é um projeto que tem tudo para descolar em 2019.
À Garret o nosso agradecimento pelo apoio e patrocínio nesta viagem. Na ótica do visitante, que preencheu um inquérito no �nal, o sistema usado 
exponenciou a experiência positiva que tiveram.»

Tenente Coronel Paulo Mineiro - Responsável de Comunicação da Base Aérea nº1 e Guia na Visita Efetuada

Unite TH 

- Microfone transmissor sem �os
- Bateria lítio de grande 

capacidade
- Bluetooth

Unite RP

- Recetor de cinto
- Jack de 3,5mm  
- Bateria de lítio

TG H56 (TG)

- Microfone cardioide de face 
- Alto SNR, baixo ruído 
- Ajustável ao pescoço 

- Sem interferência de proximidade

HSP 121

- Headset c/ microfone 
incorporado 

- Jack de 3.5mm

DT 287 Unite 
+ K 109.25

- Headset com     
Microfone cardiode  

- Conexão de 6 Pinos
- Braço de micro �exível

Unite RP-T 

- Recetor de cinto com 
função TALKBAK  

- Microfone Interno
- Jack de 3,5mm
- Bateria de lítio

DT 1

- Auricular com presilha
de ouvido elástica 

- 32 ohms 
- Bobina de Neodímio

DT 2

- Auscultadores ultra-leves 
- 2x  32 ohms 

- Superfícies planas 
para uma limpeza 

rápida e e�caz 
após cada utilização

IL 200

- Anel de indução para 
Aparelhos Auditivos

de pessoas com 
de�ciência auditiva
- Mini Jack 3.5 mm

Unite AP4

 - Ponto de Acesso 4 canais 
- Dante Digital Audio

- Ethernet 
 - Escalável até 32 

canais audio

Unite CC-24P

- Mala de transporte
e carregamento para
24 aparelhos de cinto

+ microfone (opcional)  
- Portátil com fonte de 

alimentação interna

Gama Completa de equipamentos UNITE
Utilizados no Teste *

- Transmissor de cinto para
 Microfone/Headset (TQX/mini XLR)

- Audio in: Bluetooth 
ou USB (Full Duplex)

TP

* * *

* *
*

*
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