ALTO DESEMPENHO EM PROTEÇÃO DE DUTOS
Proteção de alto desempenho
para dutos do líder mundial em
tecnologia de fibra ótica

Os dutos são suscetíveis a uma variedade de ameaças desde
escavação acidental ou proposital, tanto manual quanto mecânica,
para ações de roubo e sabotagem.
Os operadores necessitam de uma solução que detecte interferência
de terceiros (TPI) antes que o duto seja violado ou danificado.
Além disso, há frequentemente um pré-requisito para informações
de localização precisas em tempo real para saber exatamente onde
enviar sua equipe de segurança e manutenção para garantir uma
resposta rápida e um impacto mínimo nas suas operações.
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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.
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NOSSA PRESENÇA GLOBAL

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