
SISTEMAS DE DETECÇÃO DE PROTEÇÃO PERIMETRAL

Detecção avançada de intrusão 

perimetral e localização dos líderes 

mundiais em tecnologia de fibra ótica

Os gerentes de segurança das empresas têm o desafio de proteger 

seus bens de ameaças cada vez maiores - com a necessidade de 

uma notificação rápida e precisa em tempo real das intrusões de 

segurança perimetral.

Estes perímetros variam de 50 metros a mais de 500 km, mas 

exigem os mesmos níveis de proteção, uma alta probabilidade 

de detecção com os mínimos níveis de alarmes causados pelo 

ambiente, com foco na confiabilidade e capacidade de integração.

A Future Fibre Technologies (FFT) oferece uma gama completa de 

produtos de detecção de intrusão perimetral adequados para cada 

instalação.



A DIFERENÇA FFT

A gama avançada de soluções 
de detecção de intrusão de fibra 
ótica da FFT não precisa de 
energia ou eletrônica no campo, 
reduzindo os custos gerais de 
infraestrutura de uma solução 
de Detecção de Intrusão de 
Perímetro (PID). Além disso, 
eles não são suscetíveis a 
interferências eletromagnéticas 
externas, como RFI / EMI, por 
isso são adequados para uma 
ampla gama de setores, incluindo 
Transporte, Governamental, 

Condomínios, Serviços Públicos, 
Gás e Petróleo e Militares. 
As soluções PID de fibra 
óptica também oferecem um 
excelente valor agregado para o 
investimento, utilizando um cabo 
de fibra ótica de alta qualidade 
que tem uma vida útil esperada 
de mais de 20 anos. Além disso, 
o custo da infraestrutura e 
civil é uma fração do custo de 
tecnologias alternativas.

Para sites de alta segurança, cada 
segundo conta quando se trata 
de identificar a localização de um 

intruso - a capacidade avançada 
de processamento orientada por 
algoritmo da FFT pode identificar 
uma intrusão com uma precisão 
de 3 a 4 metros em um perímetro 
de até 60 km de comprimento, 
permitindo assim uma rápida 
resposta.

Com um conjunto completo 
de hardware e software e 
capacidades avançadas de 
integração, a FFT oferece 
soluções líderes mundiais para 
proteger os perímetros de nossos 
clientes.

MONTAGEM DE CERCAS - Os 
cabos de fibra ótica podem ser 
conectados a qualquer tipo de 
cerca para detectar e identificar a 
localização de distúrbios, incluindo 
corte, escalada e levantamento.

Utilizando processamentos 
de sinal avançado, os alarmes 
causados pelo ambiente podem 
ser minimizados sem comprometer 
a sensibilidade de detecção de 
intrusão.

ENTERRADO - Os cabos de 
fibra óptica também podem ser 
enterrados para detectar e localizar 
os distúrbios para instalações com 
delineação física limitada. O cabo 
é colocado em uma variedade 
de padrões dependendo dos 
requisitos de desempenho.

A solução enterrada FFT pode 
detectar até a menor vibração, por 
exemplo, andar, rastejar, escavar ou 
movimentação de veículo.

SOLUÇÕES 
COMPROVADAS

Uma empresa de petróleo 
dos EUA exigiu um sistema 
de segurança de alto nível, 
incluindo proteção perimetral, 
vigilância de circuito fechado 
de TV, controle de acesso, 
controle de iluminação e registro 
de incidentes para uma das 
refinarias localizadas em uma 
península exposta a maresia e 
ventos fortes. A instalação foi 
designada como infraestrutura 
crítica pelo governo dos EUA 

devido à importância do seu 
produto e potencial propensão 
do local para a atividade 
terrorista.

“O sistema Secure FenceTM da 
FFT foi selecionado porque 
oferece os mais altos níveis de 
detecção, localiza o ponto de 
intrusão, é simples de instalar, 
rentável, intrinsecamente 
seguro e possui uma arquitetura 
que facilitou a integração dos 
sistemas CFTV, controles 
de iluminação e outros 
subsistemas. “- Cliente

• Bases militares
• Instalações do governo
• Gás e Petróleo
• Transporte

• Serviços públicos
• Indústrias/Fábricas
• Fronteiras
• Condomínios

PRINCIPAIS SETORES

CONFIE NOS 
ESPECIALISTAS

A FFT possui uma família completa 
de produtos de detecção de 
intrusão de fibra óptica, oferecendo 
uma gama completa de soluções 
PID de ponta a ponta desde os 
menores até os maiores sites e 
nas condições ambientais mais 
exigentes do mundo.

Aproveitando anos de experiência, 
a FFT desenvolveu produtos 
líderes do mercado para oferecer 
à nossa ampla base de clientes 
tranquilidade quando se trata 
de garantir seus bens de alto 
valor. Com um sistema FFT, as 
intrusões podem ser detectadas e 
localizadas em cercas periféricas 
e limites de 50 metros até 60 

km de um único controlador, 
vários controladores podem ser 
implantados para proteger sites 
complexos e de maiores distâncias, 
oferecendo uma solução 
totalmente redundante.

A Inteligência Artificial da FFT 
(AI) e a discriminação avançada 
do sinal evitam alarmes de 
causas ambientais, mantendo a 
máxima sensibilidade aos eventos 
de intrusão. Os produtos FFT 
funcionam igualmente bem nas 
cercas de estilo Alambrado, Eletro 
soldada e Paliçada, assim como 
aplicações enterradas.

Com uma família completa 
de controladores, temos uma 
solução para atender às suas 
necessidades.



NOSSA PRESENÇA GLOBAL

POR QUE A FFT?

A FFT é especializada no setor 
de segurança, com uma gama 
de produtos construída em 
muitos anos de conhecimento 
e experiência exclusivamente 
desenvolvendo tecnologia de 
fibra ótica superior.

Os produtos da FFT 
maximizam a sensibilidade e 
a probabilidade de detecção, 
minimizando a probabilidade 
de alarmes causados pelo 
ambiente, proporcionando uma 
solução mais confiável.

Com um portfólio de produtos 
amplo e versátil, as soluções da 
FFT são adequadas para uma 
ampla gama de aplicações e 
são eficazes para distâncias 
curtas e longas.

Com cada novo projeto vem um 
conjunto de desafios novos e 
familiares e a equipe altamente 
qualificada da FFT trabalha com 
seus clientes para criar uma 
solução completa e compatível 
com suas necessidades e 
exceder suas expectativas.

As soluções da FFT oferecem 
excelente durabilidade e 
confiabilidade. O cabeamento 
de fibra óptica é altamente 
resistente ao clima e à 
corrosão, imune a ataques 
elétricos e interferências 
eletromagnéticas e não requer 
energia nem eletrônica no 
campo.

É por isso que as soluções 
FFT não são apenas fáceis 
de instalar, mas também 
requerem manutenção 
mínima, permitindo economias 
significativas ano a ano e 
reduzindo o custo total de 
propriedade.

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

      ESCRITÓRIOS FFT  EQUIPE FFT DE VENDAS E SUPORTE

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
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