SISTEMA DE DETECÇÃO DE
INVASÃO DE PERÍMETRO
AGIL Fence, A PRÓXIMA Geração da
Tecnologia do Sensor de Fibra Óptica

Sistema de Detecção de Invasão de Perímetro AGIL Fence
Um produto aprovado pela CPNI para proteger a
infraestrutura nacional
Para uso em uma paliçada de 3 m de altura com revestimento
em malha soldada e concertina de fita adesiva farpada

Com o sensor de LED de inovação de nossos sensores,
estamos obcecados por um profundo senso de propósito
para produzir uma solução de segurança inigualável no
intuito de proteger vidas e estabelecimentos. Para cada
solução de segurança projetada, a AGIL™, nossa abordagem
exclusiva de soluções, atua como o coração de nossa
inovação consciente. Desafiamos e perguntamos
constantemente se cada uma delas é eficaz, criativa e
intuitiva para ajudar a resolver problemas do mundo real.
Com nossa tecnologia de sensores de última geração,
recursos de limites adaptativos e o pensamento
experimental, efetuamos os pontos de prova de
implementação de várias infraestruturas críticas e instalações
importantes, incluindo aeroportos, locais de serviços
públicos, instalações militares e estabelecimentos industriais
em todo o mundo.

PRÓXIMA GERAÇÃO

DO SENSOR DE FIBRA ÓPTICA
O sistema de detecção de invasão de perímetro (SDIP) AGIL
Fence é um sistema de detecção de invasão montado em
barreira que oferece proteção 24/7. Esta tecnologia de
sensor de fibra óptica de última geração não requer energia
ou dispositivos eletrônicos no campo, proporcionando
imunidade contra EMI e raios e, dessa forma, permite uma
operação segura, mesmo em ambientes agressivos.
O SDIP localiza com precisão a invasão ao longo do cabo do
sensor patenteado e com a tecnologia GFB (Grade de Fibra
Bragg), permitindo qualquer discriminação contra alarmes
ambientais incômodos, incluindo as intempéries e a vida
selvagem, contra ameaças reais ao perímetro.
Fence Recursos
• Localização exata da intrusão a 3 m (10 pés)
• Sensores GFB de fibra óptica patenteados ao
longo do cabo detector para Pd alto e baixo
NAR
• Cada sensor GFB é monitorado em tempo real
com um sistema de sensor adaptativo
• Localizar intrusões de perímetro em vários
locais, todos conectados a uma única rede de
segurança*.
• Não é necessária energia externa, nem
dispositivos eletrônicos para a imunidade de EMI
e raios.
• Cabo simples instalado em linha reta ao longo
da cerca, sem necessidade de looping ou dupla
execução
• Zonas de detecção configuradas por software
para se adaptar aos requisitos de segurança e
do local
• Canalização para ganhar alta resistência ao
corte de um cabo simples ou de vários cabos
• Integra-se com as plataformas ISMS, VMS e PSIM
* Dependendo do servidor de processamento

A inovação no SDIP
Cada Grade de Fibra Bragg (GFB) é um refletor distribuído
construído em segmentos curtos de fibra óptica que reflete
um comprimento de onda específico de luz.
Em contraste com outros sistemas de sensores de fibra
óptica que dependem apenas do próprio cabo de fibra
óptica quanto às habilidades de detecção, o SPID utiliza a
tecnologia GFB como o principal "sensor" para obter
resultados mais precisos.
Esses sensores GFB são incorporados ao cabo de fibra
óptica e montados em cercas, paredes e grades de
drenagem. Na tentativa de violar a segurança do perímetro
físico, qualquer movimento sutil na estrutura criada ao
cortar, escalar ou elevar forçará uma tensão no sensor mais
próximo, fazendo com que o comprimento da onda seja
alterado. Em resposta, o sensor acionado enviará
imediatamente um alerta para uma central de comando
centralizado.
Como o sensor gera milhares de pontos de dados do sensor
a cada segundo, seu sistema inteligente de processamento
de sinais pode suportar contagens maciças de dados e
identificar sinais confiáveis de invasão.

O GFB garante o Pd mais alto com
os alarmes de incômodo mais baixos
Nossas capacidades de detecção de GFB originam-se
de um princípio de tensão que mede a força,
mostrando sua aplicação no gráfico de limites. Na
maioria dos sistemas, a detecção de intrusos subindo
lentamente, com ou sem ajuda, geralmente não é
detectada, pois não cria fortes vibrações. Por outro
lado, qualquer forma de invasão no perímetro
protegido por GFB resultará em um ato de força no
painel físico e, por sua vez, forçará uma tensão no
sensor mais próximo. Portanto, é impossível tentar
desativar ou manipular o cabo do sensor SDIP de GFB
sem acionar um alarme de invasão.

A CONDIÇÃO DE EQUILÍBRIO do
meio ambiente.

Sinal transmitido

Sinal refletido
Grade de Fibra Bragg
“gravada” na fibra

DURANTE A CHUVA ou em condições climáticas
ruins, vários sensores GFB que detectam a mesma
sensação não disparam nenhum alarme.

Juntamente com o limite adaptativo, o SDIP monitora consistentemente as entradas de cada sensor GFB em tempo
real. Isso adapta o limite de cada sensor de forma automática e dinâmica em referência às condições ambientais, tais
como: ventos fortes, chuvas fortes e tempestades de areia que afetam esse sensor. O processamento avançado de
sinais coleta e processa dados para diferenciar e identificar cenários, mesmo em ambientes extremos.

A forma mais inteligente com a configuração individual do sensor SDIP
Cada sensor GBF pode ter sua própria configuração personalizada, garantindo a adaptação às condições da cerca
do perímetro do local.
Os alarmes de incômodo (NAR) gerados pelo vento e por distúrbios da chuva serão reduzidos, mantendo uma alta
probabilidade de detecção de invasão (Pd) em todo o local. Além disso, cada sensor é exclusivo e, quando
emparelhado com nosso sistema inteligente, pode distinguir a localização exata de uma invasão ao longo do
perímetro. Dessa forma, libera a equipe de segurança para se concentrar em ameaças reais.
Configuração 1 do sensor

Configuração 2 do sensor

PORTA

Configuração 1 do sensor

Solução completa com arquitetura robusta do sistema

Unidade de
detecção

Unid. de
process. sinal

UPS

Equipamentos funcionais alojados na sala de controle

Cerca de malha soldada
Cerca de paliçada

Central de segurança

Cerca com portões
basculantes

Cerca com dreno
Cerca com portões
corrediços

Muro

CABO SENSOR
IMPLANTÁVEL EM
VÁRIOS TIPOS DE
BARREIRAS

Vários cabos reduzem a resistência atingida através da
canalização
A segurança do local
permanece efetiva

Nosso sistema é configurado com vários canais independentes, cada canal tendo
vários sensores. Um corte contínuo afetaria apenas parte de um canal específico.
Outros canais devem continuar funcionando normalmente.

Cabo sensor completamente passivo; nenhuma energia
necessária no campo
A implantação de nosso sensor de fibra óptica completo é possível com o uso de um
cabo para todos os tipos de barreiras de perímetro, tais como cercas, muros, grades de
drenagem e portões, formando uma linha a partir de uma instalação única em torno
das áreas protegidas.
Não requer energia ou dispositivos eletrônicos no campo, proporcionando imunidade
contra EMI e raios e, dessa forma, permite uma operação segura, mesmo em ambientes
agressivos

Arquitetura de sistema pronta para o futuro e escalável
para expansão
Nossa configuração de sistema escalável pode ser adaptada para qualquer tamanho
de perímetro, fornecendo as soluções certas para atender a cada necessidade e
requisito exclusivo. Locais grandes e pequenos podem ficar tranquilos ao considerar
uma expansão de área, pois o design é escalável para locais sem alterações ou com
alterações mínimas na infraestrutura existente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Cabo GFB integrado com sensores de fibra discreta
Construção de cabos

Revestimento em TPU estabilizado para UV preto blindado. Vida útil esperada ≥ 10 anos

Classe de fibra óptica

Modo único de 9/125 Qm

Precisão/resolução de detecção

± 3 m ( 9,85 pés) , 30 m (98.43 ft)

Comprimento da zona (personalizado para o local)

Software atribuível

Desempenho de detecção

> Pd 95%, Dependente do local de NAR

Temperatura de operação

-50 °C até 70 °C (-58 °F até 158 °F)/Sem restrições quanto à umidade

Tamanho

Peso/comprimento da bobina: 6 kg/150 m (típico)
Diâmetro do cabo: 4,3 mm

Unidade de detecção de múltiplos canais 4/8/16
Faixa de temperatura (operação/
armazenamento)

-20 °C até 60 °C (-4 °F até 140 °F), < 80 % RH, sem condensação/
-30 °C até 70 °C ( -22 °F até 158 °F), < 95 % RH sem condensação

Tamanho

Dimensão: L 30,7 cm x P 27,4 cm x A 6,9 cm (típico) Espaço
em rack: 19 polegadas, montável em rack, 2U

Consumo de energia

30 W até 40 W (12 VCC)

GFB máximo por canal

50

Conectores ópticos

LC/APC

Interface

Ethernet

Unidade de processamento de sinal
Faixa de temperatura

10 °C até 35 °C ( 50 °F até 95 °F)/20 % até 80 % RH, sem condensação

Tamanho

Dimensão: A 8,7 cm x P 44,5 cm x L 72,0 cm (típico)
Espaço em rack: 19 polegadas, montável em rack, 2U

Consumo de energia

750 W (230 V / 115 V)

Sistema de gerenciamento de alarmes de perímetro integrado (SGAPi)
Nosso sistema de gerenciamento de alarmes de perímetro integrado AGIL (SGAPi) oferece a opção de monitoramento
em tempo real dos locais de alarmes, usando uma interface de usuário simples baseada em mapas e um banco de
dados seguro.
Nosso sistema pode fornecer notificações de alarmes, monitoramento remoto e informações de status com a opção de
apresentar esses dados em uma plataforma unificada - por meio de nossos SGAPi ou outras plataformas de
gerenciamento de segurança, pois pode integrar-se perfeitamente com outros ISMS, VMS e PSIM.

Local simples

Receba alarmes instantâneos e pop-ups de vídeo com uma
indicação precisa no mapa, quando ocorrer uma invasão.

Vários locais

Monitore e gerencie vários locais protegidos pelo SDIP de
uma só vez no SGAPi.
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