
Sistemas de Detecção
de Intrusão por
Fibra Ótica

Perímetro, dutos e segurança de 
redes físicas do líder mundial em 
tecnologias de fibra ótica



Criada em 2002, a Future Fibre Technologies (FFT) fabrica 

um portfólio completo de produtos para localização e 

detecção de intrusão por fibra ótica para uma ampla gama 

de aplicações que são, de forma bem simples, a resposta 

mais efetiva do mundo para assegurar ativos de alto valor 

e infraestrutura crítica.  

Implantados por algumas das indústrias, bases militares 

e organizações governamentais com maior consciência 

em segurança no mundo, as aplicações avançadas da 

FFT incluem:

• Detecção de intrusão perimetral (montada em cercas 

e enterrada)

• Manuseio de rede de dados e detecção de sabotagem

• Interferência causada por terceiros (TPI) em dutos de 

gás e petróleo

• Outras aplicações incluindo bem-estar, proteção 

preventiva e monitoramento de trânsito

A FFT tem mais de 1500 sistemas instalados em 69 

países, dando suporte aos mais diversificados clientes. 



ESPECIALISTAS NO CAMPO

A FFT é especialista em fibras óticas, com uma gama de produtos construídos em vários anos 

de conhecimento e experiência unicamente desenvolvendo tecnologia superior para maximizar 

sensibilidade e probabilidade de detecção, enquanto minimiza a probabilidade de alarmes causados 

pelo ambiente, oferecendo uma solução mais confiável.

ALGO ADEQUADO PARA TODOS

Com um variado e versátil portfólio de produtos, as soluções da FFT são adequadas para abranger 

uma extensa gama de aplicações e efetivas tanto para curtas como longas distâncias.

Com cada novo projeto chega um conjunto de novos e conhecidos desafios e a altamente 

capacitada equipe da FFT trabalha com os seus clientes para elaborar uma solução 

completa que encaixe nas suas necessidades e exceda as suas expectativas. 

UMA SOLUÇÃO QUE VOCÊ PODE CONFIAR

As soluções da FFT oferecem excelente confiança e durabilidade. O cabo de 

fibra ótica é altamente resistente ao clima e corrosão, é imune a descargas 

atmosféricas e interferência eletromagnética e não requer energia elétrica 

ou eletrônica no perímetro.

Por isso que as soluções FFT não são somente simples de instalar, 

mas também requerem uma manutenção mínima, permitindo uma 

significante economia ano após anos e reduzindo o custo de 

aquisição. 

SOLUÇÃO
DE PONTA
A PONTA

DESENHO

ENTREGASUPORTE

TREINAMENTOMANUTENÇÃO

COMISSIONAMENTO



CONTATO FFT
Para mais informações, por favor visite o nosso website ou contate a 
nossa equipe:

E-mail sales@fftsecurity.com     |     Website www.fftsecurity.com

ESCRITÓRIOS FFT

EQUIPE FFT DE 

VENDAS E SUPORTE

PRÓXIMO AOS NOSSOS CLIENTE

FFT tem uma presença global, com a nossa equipe presente em seis continentes.

Future Fibre Technologies (FFT) fabrica um portfólio completo de produtos 
para localização e detecção de intrusão por fibra ótica para uma ampla gama 
de aplicações que são, de forma bem simples, a resposta mais efetiva do 
mundo para assegurar ativos de alto valor e infraestrutura crítica.


