
 

SOLUÇÕES 

INTELIGENTES 

PARA PRISÃO  



 

VISÃO GERAL 

Soluções Inteligentes 
para Prisão  

Manter a Ordem, 
Paz Protegida 

 
O AgilFence fornece soluções seguras para todos os tipos de 

instalações penitenciárias, interiores e exteriores. Nossas 

soluções permitem ao pessoal da prisão monitorar e rastrear 

presos, detectar atividades, isolar e controlar incidentes 

violentos e evitar invasões para proteger áreas.  

 
Nossas soluções garantem a segurança e a proteção 

pessoal dos presos, guardas, pessoal da prisão e 

visitantes, com capacidade para completar a integração 

de todas as comunicações, utilitários e sistemas de 

segurança, para garantir uma operação diária tranquila 

das atividades penitenciárias e aumentar a prontidão 

para qualquer tipo de incidente ou emergência. 

 
Nossas soluções incluem: 

1. Detecção DAS 

2. DroneBox Inteligente 

3. Rastreador Pessoal e de ativos (PAT) 

4. Sistema de Detecção de Intrusão Perimetral (PIDS) 

5. Radar de Detecção de Drone 

 
 
 
Detecção de 
Tunelamento 
Usando o cabo de fibra 
enterrada 

 
A Detecção acústica distribuída 

AgilFence (DAS) usa cabo de fibra 

óptica enterrado para detectar e 

gravar sinais em tempo real ao 

longo de todo o perímetro, sem 

quaisquer pontos cegos e 

interferências para detectar 

atividades de escavação ou 

tunelamento. 

 
· Monitoramento contínuo 
sem interferência 

· Capacidade de dimensionar 
ruídos irrelevantes  

· Aponta a localização da intrusão 
dentro de ± 5m  

· Intrinsecamente seguro, não é 
necessária manutenção de cabo 

 
1 

 
 
 
 

 
Resposta de alarme 
UAV  
Usando H3 Dynamics 
Dronebox 

 
As soluções AgilFence podem ser 

integradas com a DroneBox para 

oferecer aos nossos clientes um 

sistema de resposta inteligente não 

tripulado que lança missões de drone 

para verificação de alarme. 

 
· Auto lançamento com base na 

localização pontual fornecida 
pelas soluções AgilFence 

· Sistema robusto autônomo com 
capacidade de recuperação 
automática 

· Recursos de energia off-grid, 
pronto para a próxima missão 

 

  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 
Detecção de Intrusão 
(Cerca / Parede) 
Usando cabo sensitivo 
de Fibra Óptica 

4 
O Sistema de Detecção de 

Intrusão de Perímetro AgilFence 

(PIDS) oferece detecção 

instantânea e altamente precisa 

para identificar violações que 

permitem que sua força de 

segurança responda de forma 

eficaz. 

 
· Taxa de alarme falso e 

incômodo extremamente baixa 

· Localizar com precisão o ponto 
de intrusão dentro de ±5m 

· Implementação rápida e fácil 

· Detecta adulteração e resiliente 
a destruição

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Detecção de Drone 
Usando Radar Holográfico 

 
O Radar de Detecção de Drone 

AgilFence (DDR) é um radar 

holográfico de alta resolução 

que é especificamente 

projetado para detectar e 

rastrear micro-drones com 

segurança. 

 

- Detecção de drones para até 5 km 

- Algoritmo de vigilância e 
rastreamento 3D  

- Capacidade de diferenciar mini-
drones e pássaros  

- Menor custo de vida útil e 
manutenção mínima 
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Acompanhamento 
de pessoal  
Usando o Tag Baseado em 
GPS/UWB 

 
O rastreador pessoal e de ativos 

AgilFence é um sistema 

abrangente de localizador 

inteligente sem fio usando a 

tecnologia GPS e banda ultra-

larga (UWB) para rastrear com 

precisão seu ativo específico ou 

pessoal, externamente ou 

internamente respectivamente. 

 
· Baseado em GPS para o 

exterior e baseado em 
UWB para o interior 

· Alta precisão e 
posicionamento em 
tempo real 

· Resistência longa da 
bateria 

· Resistente à poeira e à 
água 

· Gerenciamento baseado na Web 
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ST Electronics 
(Satcom & Sensor Systems) Pte. Ltd. 

1  Ang  Mo  Kio  Electronics  Park Road 
#06-02, ST Engineering Hub, 
Singapore 567710 

 

Tel: (+65) 6521 7888 
Fax: (+65) 6521 7333 

Email: agilfence@stee.stengg.com 
 

www.agilfence.com 

http://www.stee.stengg.com/
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