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SISTEMA DE PROTEÇÃO

Menor custo médio por metro para 
proteção de perímetro.

Proteção de alambrados, grades e 
quebra de muro, detecção por cabo 
metálico ou fibra óptica. 

SEJA UMA REVENDEDORA CREDENCIADA!
Entre em contato conosco.

SISTEMA DE PROTEÇÃO
DE PERÍMETROS CABO SENSOR 
MICROFÔNICO
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GARANTIA ESTENDIDA
Em todos os sistemas Aliara Brasil,

opção de garantia estendida contra queima
por raio e contra alarme falso.

Necessário certificação do projeto para
validação da garantia estendida.

Em caso de alarmes falsos a Aliara enviará um
técnico ao local para calibração e 

ajustes dos sistemas e treinamentos.

15 ANOS
DE ATUAÇÃO NO BRASIL
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Garantia estendida contra alarme falso, mediante certificação do projeto
e garantia por queima de raios.

5 ANOS DE GARANTIA!
PARA O CABO SENSOR

Comunicação IP com software exclusivo
- 5 anos de garantia.
- 10 anos de garantia em acessórios.
Garantia estendida contra alarmes falsos e 
queima por raios.

PMS2 - PMS3
Funciona como um grande microfone de 

alta fidelidade. Transforma a superfície 

em que se instala em um grande sensor. 

São compatíveis a diferentes tipos de 

superfícies: alambrados, muros, grades, 

terra, etc... Baixa incidência dos fatores 

ambientais. Se adapta a eventuais ou futuras 

modificações da área. Simples de instalar e 

de baixo custo de manutenção.

Principais Características:
• Elemento de detecção passivo, não emite nenhum 
tipo de frequência.
• Parâmetros de ajuste para todo tipo de superfície.
• Estação meteorológica de ajuste de frequências 
automáticas.

NECESSÁRIO CERTIFICAÇÃO DO PROJETO

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS
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PMS3
Cabo microfônico para pequenos e grandes perímetros
Detecta os sinais vindos do perímetro cercado, geradas 

por tentativas de corte, escaladas ou golpes.

Principais características:
• Conectividade 485, Fibra IP.
• Conversor para comunicação IP.
• Visualização remota por intranet e internet.
• Alimentação de corrente centralizada.

PMS4
Cabo enterrado para pequenos e grandes perímetros
Os ruídos como passos, golpes, etc, gerados durante 

uma tentativa de invasão, são transformados em 

sinais eletrônicos analisados em tempo real por um 

microprocessador digital.

Detecção por kits com até 450 mts 

ou sistema de alta precisão com 

detecção a cada 5 mts, não necessita 

de alimentação elétrica e toda 

comunicação vai através da mesma 

fibra óptica

Sensor Infra Vermelho Ativo
ABE-50/100/150/200/250

Sistema de cabo sensor
por Fibra óptica

Design com “Pequena Janela”
Janela remodelada, onde não nescessita mais
remover a tampa para checar a situação interna.

LED indicador de sinal
O LED indicador mostra o grau de alinhamento.

Distância entre os raios: 200mm
A distância entre os raios são de 170mm a
200mm. Perfeito para evitar alarmes falsos.

Função de aquecimento inteligente
Placa de controle de temperatura embutida que trabalh
como um aquecedor e automaticamente aquecerá o detector
quando a temperatura for menor que 0°C.

Visor com mira para alinhamento
Perfeito para alinhar o detector.

4 canais de frequência para conversão
Tecnologia de 4 canais de frequência que
soluciona interferência dos problemas ligados a
infravermelhos.



0908

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

Aliara | Especialista em Proteção Perimetral Especialista em Proteção Perimetra l Aliara

• Poderoso sistema de ltro de luz automático ajustável (até 50,000 LUX). Boa performance 

contra luz solar direta, e principalemente luzes uorescentes e faróis de carros.

• Circuito AGC, o detector aumentará a sensibilidade automaticamente quando confrontado 

com ambiente difícil.

• Ângulo óptico horizontal ou vertical que pode ser ajustado facilmente.

• NC/NO saída de relé compatível com outras marcas de sistemas de alarmes como: 

HONEYWELL, BOSCH, PARADOX, GE, DCS e etc...

• Fácil alinhamento com LED indicador visual.

• Material de plástico de engenharia PC.

• Resistente a chuva, neblina, neve e congelamento.

• Sintonia de IP: IP65

  Detecção de curto circuito entre arames e alta capacidade de 

energização (POWER SKOCK 10KM E POWER SHOCK HOME 5KM)

  Comunicação via RS 485, ethernet/TCP-IP, contato seco ou GSM/GPRS

  Projeto Piloto sem custo. Opção de locação ou leasing.

  Maior garantia. Opção de software com mapa

  Linha completa de acessórios e postes de alta 

resistência em ferro (aço carbono) ou alumínio.

CERCA ELÉTRICA
DE ALTA PERFORMANCE
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Mesma característica da
tradicional POWER SHOCK

com capacidade para
até 5km de arame.

Linha completa de acessórios e postes de alta
resistência de ferro ‘‘aço carbono’’ e alumínio com opção

de base soldada em qualquer ângulo

FABRICAÇÃO DE POSTES E HASTES.

Características

• Caixa estanque para montagem exterior.

• Discrimina alarmes por descarga elétrica e corte de cabo 

tentativa de sabotagem.

• Duas saídas de relay, uma fixa e outra com temporização.

• Regulagem de sensibilidade.

• Proteção com fusíveis independentes para alimentação

de rede e de bateria.

• Alarme por descarga elétrica, corte de cabos (positivo ou terra), 

sabotagem (tampa do gabinete e bateria fraca).

• LEDs indicadores de ligado.

• Compensação automática de perda de isolamento.

• Fusível de 1A para proteção contra descarga por rede de corrente 

e de 12V 3A para baixa tensão.

• Espaço para bateria de apoio de 12V 7A.

• Power Shock está desenhado para não ser letal e

foi homologado em cumprimento às normas intencionais

de segurança IEC 60355-2-78 Anexo Bb2.

• Alimentador de perímetro que dissuade e repele a tentativa de uma intrusão mediante a uma descarga 

elétrica não letal. 

• O sistema não gera alarmes falsos e seu funcionamento não está condicionado por fatores climáticos.

• Grande poder de dissuasão.

• Realiza uma coação sobre a tentativa de invasão através de uma descarga elétrica.

• Apto para qualquer condição climática.

• Baixa incidência de fatores ambientais.

ALIMENTADOR DE PERÍMETROS MICROPROCESSADOS

Gancho de 
Ferro de 
Aluminío

Isolador W
Branco

Isolador W
Preto

Isolador
Fim de Linha

Branco

Isolador
Fim de Linha

Preto Bases Soldadas
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  Totalmente amigável

  Fácil de operar

  Conexão em rede

  Mapa do local digitalizado

  Alarme audíveis e sensíveis

  Informação do que aconteceu no ambiente

  Parâmetros de diagnósticos de estado de baterias

  Placa e níveis de ajustes

Os sensores são destinados à proteção de setores de perímetro separados onde é difícil ou 

impossível usar sensores bistaticos, para exemplo: ruas cegas, passagens de comunicação 
sobre a cerca, áreas de estoque, túneis, viadutos, viadutos etc.

O princípio da operação: o sensor possui uma unidade eletrônica contendo o 

transceptor. O transmissor do sensor irradia o sinal linear modulado em freqüência. O 

receptor do sensor registra o nível do sinal recebido. Caso haja objetos em movimento 

na zona de detecção, o receptor registra a alteração do sinal recebido e gera o alarme. 

O sensor funciona no Doppler efeito. O software especial permite facilitar o arranque 

do sensor e assegura a configuração correta dos parâmetros do sensor.

A configuração é feita:
• Usando o laptop (Windows) via interface USB no campo;

• Usando o tablet ou smartphone (Android) via interface sem fio Bluetooth ou USB;

• Remotamente da sala de guarda via interface RS-485.

A divisão em 12 sub-zonas permite configurar a sensibilidade separadamente em cada 

sub-zona. Os níveis de ganhos e limiares da antena são definidos separadamente em 

cada sub-zona. Assim, adaptamos o sensor à situação de interferência dada no site.

Uma ou várias sub-zonas podem ser desconectadas. Desligar as sub-zonas, podemos 

fornecer passagens "seguras" no site protegido. Para o deslocamento gratuito de 

pessoas através do ponto de controle e livre movimento de transporte através dos 

portões. Para aumentar a interferência Imunidade recomendamos desligar as sub zonas 

onde a detecção não é necessária. A igualdade de sensibilidade ao longo do comprimento 

da zona de detecção permite identificar claramente seus limites e aumentar a interferência 

imunidade às pessoas e transporte que se deslocam para fora da zona de detecção.

Software de controle
integrado via IP

Sensores de Microondas Monostático 
( usar apenas um sensor)

Tecnologia compátivel com:

Sensores
Volumétricos

Alimentador
Transmissor

Cabo Sensor Avisos
Sonoros

Sistema de
Iluminação

Estação de 
Monitoramento

Barreiras de
Microondas

CCTV

MAPA

Todos os sistemas de detecção eletrônica desenhados pela Aliara
são aptos para as áreas internas e externas. Dectetam os sinais 

vindos dos lugares delimitados, gerados por fatores como tentativas
de corte, escaladas ou passos.

Alcance de até 80Mts
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• O algoritmo patenteado de processamento de sinal dos sensores são líderes em imunidade 

e funcionalidade de interferência entre sensores monostáticos.

• O princípio de operação do sensor é baseado no método de freqüência linear de 

modulação.

• Os sensores FM têm limites mais claros da zona de detecção se em comparação aos demais.

• Os sensores FM possuem 5 canais de frequência. Assim, evitamos interferências mútuas

de sensores adjacentes.

• Assim, podemos usar sensores próximos uns dos outros, por exemplo em hangares, 

armazéns, etc.

FM-30, FM-60, FM30(24), FM-60(24), FM-84(24)

14 Aliara | Especialista em Proteção Perimetral
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Os sensores são destinados à proteção de setores perimetrais diretos. Os sites 

incluem instalações industriais, aeroportos, locais de energia, estruturas, usinas, 

instalações privadas, etc.

O princípio da operação baseia-se na geração de uma zona de detecção 

volumétrica invisível entre o transmissor e o receptor.

Quando o intruso está atravessando a zona de detecção, o receptor registra sua 

alteração e gera o alarme.

SENSORES DE MICROONDAS BISTÁTICOS 
(Ativo e Passivo) até 500mts de alcance

Transmissor
Receptor

Características dos sensores bistáticos de microondas
Tendo em conta muitos anos de operação dos sensores, podemos marcar 

sua alta probabilidade de detecção e boa garantia de eficacia.

Os sensores são fáceis de montar e ajustar e não exigem despesas 

significativas na manutenção sazonal.

Os sensores são imunes à chuva, névoa, raios, radiação solar, campo 

eletromagnético até 500 kV, vegetação e animais.

A ampla escolha de modelos que diferem em alcance, frequência e 

temperatura operacional permite selecionar a variante ideal para o

proteção perimétrica em diferentes condições climáticas.

Usamos contatos de relé secos tradicionais, bem como interfaces RS-485 e 

USB para controlar os sensores e transmitir o sinal de alarme.

Assim, facilitamos a combinação de nossos sensores com os modernos 

sistemas de segurança integrada  da Aliara e um painel de controle 

de fácil manuseio.

Usamos algoritmos para processamento de sinal digital. Muitos anos de 

fabricação e operação de nossos sensores nos permite analisar

a confiabilidade do equipamento e corrigir os algoritmos. Como resultado, 

conseguimos a mínima interferência

e confiabilidade do processamento de sinal.

Nós não paramos. Desenvolvemos novos recursos que aumentarão a 

confiabilidade e o conforto do trabalho.
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A operação em 24,15 GHz permite:
- use o sensor em muitos países em todo o mundo sem obter aprovação

para uso de freqüência;

- minimizar a influência de diferentes tipos de interferência;

- fornecer uma zona de detecção estreita e possibilitar a utilização dos 

sensores em diferentes zonas.

A configuração de sensores usando software via USB permite configurar o 

modo de operação ideal, também remotamente através da interface RS-485.

O modelo com configuração sem fio via Bluetooth está disponível no Android.

A ampla abertura da antena parabólica dos sensores Fortaleza-500 e 

Fortaleza-300 permite eliminar "zonas mortas" perto de Tx e Rx e garantir 

um  desempenho confiável sob cobertura de neve até 0,9 m, grama até 0,4 m 

e proporcionar alta imunidade a interferências para pássaros que voam perto 

de antenas, como resultado, minimizamos trabalhos de manutenção no 

perímetro protegido.

Os algoritmos de processamento de sinal aprimorados utilizados proporcionam 

a detecção confiável do intruso e alta imunidade de interferência.

4 letras de frequência eliminam a influência de sensores adjacentes. Assim, é 

possível colocar vários sensores próximos uns dos outros.

Fortaleza-500, Forteleza-300
Fortaleza-200, Fortaleza-100,
Fortaleza-50)
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