
Perimeter protection



A Politec Srl possui a tecnologia e a experiência para projetar e fabricar 
sistemas de deteção de intrusão, oferecendo a solução para a proteção 
perimetral interna e externa da sua propriedade.

Ao longo dos anos, desenvolvemos uma pesquisa notável e inovadora e 
desenvolvemos recursos que nos permitem cumprir os requisitos de um 
mercado exigente e desafiador e adaptamo-nos às necessidades dos nossos 
clientes, que estão conscientes das necessidades de segurança.

WS SMA - HIBRID SMA - SMA SOLAR são novas linhas de produtos que 
respondem a todas as exigências do mercado, mesmo para os ambientes 
de instalação mais críticos.

A Politec está constantemente comprometida em projetar produtos e 
sistemas inovadores que possam dar resposta às solicitações de soluções 
personalizadas.

A qualidade de todos os nossos produtos é aprovada e certificada e a Politec 
está certificada de acordo com a norma ISO 9001: 2008.

Uma sentinela invisível para prevenir 
todo o tipo de intrusão

N.1758
UNI ENI ISO 9001:2008



A Politec é uma empresa italiana especializada na conceção e produção de 
barreiras perimétricas anti-intrusão com infravermelhos ativos, projetadas 
especificamente para proteger perímetros ao ar livre.

Há mais de 20 anos, que a Politec vem criando os produtos mais avançados 
com os mais elevados padrões tecnológicos e de alta qualidade, combinados 
com a facilidade de uso e instalação, feitos inteiramente na Itália.

Fabricado na Itália

A Politec trabalha em estreita colaboração com empresas de arquitetura, 
construtores e engenheiros para elaborar especificações técnicas para projetos 
públicos, residenciais ou industriais que exigem sistemas de deteção de intrusão.

Um parceiro que o apoia desde a fase de 
design

AP
RE

SE
NT

AÇ
ÃO



O ADEBUS é um sistema avançado para 
monitorizar, configurar e personalizar todos 
os dispositivos envolvidos no sistema anti-
intrusão.

Permite a troca completa e a gestão de 
informações entre dois ou mais sistemas ou 
redes e o uso dessas informações.

É funcional quando o sistema está a uma 
distância do instalador ou em casos de 
acessibilidade fraca (mau tempo, horas 
noturnas, etc.), pois permite o controlo total 
dos dispositivos, mesmo remotamente.

Gestão de: MANA IR SMA, PARVIS MES SMA, 
SANDOR PLUS SMA, GAPID SR.

Centro de controlo e gestão 
total dos equipamentos

ADEBUS

Sistema de colunas

Sistema Gapid
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PERFORMANCE

COLUNA

• O estado de cada feixe ótico
• Alarme, desclassificação de nevoeiro,  
anti mascaramento
• Valores da fonte de alimentação
• Valor do sinal de alinhamento
• Temperatura da coluna
• Ativação do aquecedor
• Seletor de operação E/OU
• Seleção de desclassificação
• Seleção de exclusão
• Seleção de deteção de rastejo
• Seleção de atraso aleatório
• Estado do barramento
• Estado de adulteração (tamper)
• Memória de evento único

CONFIGURAÇÃO

É capaz de interagir em todos os 
parâmetros do sistema, conhecer e 
alterar o estado de cada coluna ou Gapid 
SR e pode memorizar e descarregar até 
32000 eventos num PC.

Gestão de: MANA IR SMA, PARVIS MES 
SMA, SANDOR PLUS SMA, GAPID SR

RS 485

ADEBUS

MÁX 1 KM MÁX 1 KM

CENTRAL DE LARME
ETHERNET

LAN - PSTN
TCP/IP

3G/4G

MÁXIMO 32 COLUNAS

GAPID SR

EXPANSÍVEL A 128 GAPID SR EXPANSÍVEL A 128 GAPID SR
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 DISTÂNCIA MÍNIMA 100m

GAPID SR
• Estado de cada sensor ou grupo de sensores
• Alarme
• Tamper
• Valores de energia
• Valor do sinal
• Estado 
• Registo de eventos
• Gestão específica de um sector
• Gestão de um único sensor ou grupo de 
sensores
• Ajuste e calibração de um único sensor ou 
grupo de sensores
• Registos
• Endereçamento automático



Mana é a nova barreira projetada pela POLITEC 
para proteção externa de grandes locais. A 
MANA pode ser composta e configurada para 
corresponder aos requisitos de instalação 
e ao nível de segurança exigido: apenas 
IR, apenas micro-ondas, dupla “tecnologia 
dupla” ou “tecnologia tripla”, onde existe 
um micro-ondas Doppler que cobre a zona 
morta.

MANA IR SMA
A tecnologia SMA (Single Man Alignment 
– Alinhamento com um único operador) 
permite que o alinhamento seja feito com 
apenas um único operador, graças aos LEDs 
de alto brilho e a uma sirene em cada feixe, 
sem o uso de instrumentação adicional.

Os recursos são facilmente ativados usando 
o botão situado perto de cada feixe ótico.

A saída RS 485 permite a centralização dos 
sistemas

Barreira, de tecnologia simples 
e/ou dupla, de longo alcance

TECNOLOGIA
MANA IR SMA
Com a tecnologia SMA (Single Man Alignment) um único operador 
consegue realizar o alinhamento das barreiras.

MANA



PERFORMANCE IR SMA

• Atraso aleatório
• Feixes paralelos ou cruzados
• Desqualificação de nevoeiro com saída dedicada OC
• Ativação de dois feixes inferiores ou E/OU aleatório
• Exclusão do primeiro feixe ou dos dois feixes inferiores
• Sincronização com fios ou ótica
• Deteção anti máscara com saída dedicada OC
• Deteção de rastejamento no feixe inferior
• Tempo de resposta ajustável
• Leds de exclusão
• 4 canais de sincronização ótica
• Conexão RS485 (somente com sincronização com fios) com 

o sistema Adebus
• Dimensões 25 x 20 cm - H 1,2 ÷ 4 m

MANA IR SMA

AQUECEDORES COM TERMOSTATO

BLOCO TERMINAL COM SAÍDA RS485

ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DE 230 VAC

ESPAÇO PARA BATERIA DE 7 AH

MANA AC TAMPA 
SUPERIOR  
ANTI-ESCALADA

LEDS DE ALTA 
INTENSIDADE

VISÍVEIS A 500m

SIRENE

MANA SD
SUPORTE MONTAGEM 

EM PAREDE OU 
MONTAGEM EXTERNA

MANA PARA REFORÇAR 
O SUPORTE

MANA BH NOVO CABO PARA 
SUPORTE DA BATERIA
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MANA DT SMA
A barreira consiste em duas colunas: uma 
com IR TX e TX MW e a outra é composta 
por RX e RX MW. Cada seção possui as suas 
próprias saídas de alarme, que podem ser 
geridas conforme necessário (OU/E).

A MANA DT SMA pode ser conectada via RS485 
BUS e gerida com o sistema centralizado 
ADEBUS.

MANA MW
Sistema de micro-ondas com frequência de 
trabalho de 24 GHz banda K, com cavidades 
e antena parabólica de 200 mm e 4 canais 
diferentes.

Esta barreira permite uma proteção de longo 
alcance, mas pode ser configurado de poucos 
centímetros até 4m no máximo, o que permite 
a sua utilização em espaços estreitos. O 
sistema de calibração e teste está integrado 
na placa principal do recetor. 

MANA DT3 tripla tecnologia
Esta versão tem um micro-ondas Doppler 
instalado dentro da coluna para proteger os 
pontos mortos.

Barreira para proteção de 
grandes perímetros

TECNOLOGIA
MANA MW
Barreira micro-ondas 24 GHz

MANA DT SMA
Possui duas seções de IR + MW inseridas na coluna para formar um par 
de colunas típicas de TX e RX.

MANA



PERFORMANCE DT SMA

• Alcance exterior 250m
• Atraso aleatório
• Feixes paralelos ou cruzados
• Desqualificação de nevoeiro com saída dedicada OC
• Ativação de dois feixes inferiores ou E aleatório
• Exclusão do primeiro feixe ou dos dois feixes inferiores
• Sincronização com fios ou ótica
• Deteção anti mascaramento com saída dedicada OC
• Deteção de rastejamento no feixe inferior
• Tempo de resposta ajustável
• 4 canais de sincronização ótica
• Leds de exclusão
• Conexão RS485 (somente com sincronização com fios) com 

o sistema Adebus
• Dimensões 25 x 20 cm - H 1,2 ÷ 4 m.

PERFORMANCE MW

• Micro-ondas 24 GHz banda K

PERFORMANCE DT3

• Micro-ondas TX/RX - 4 canais diferentes
• DT3 doppler para proteção de zonas mortas - ajuste 1/8m

BARRA DE LEDS PARA ALINHAMENTO 
MW

SIRENE PARA TESTE

MANA DT SMA
A barreira TX e RX emparelha-se com os 
componentes ativos IR e MW.

Os dois componentes independentes podem 
ser controlados separadamente, garantindo a 
continuidade da operação do sistema em caso de 
condições ambientais ou climáticas críticas.

MANA MW
Está instalada uma placa de controlo eletrónico na 
barreira RX e está equipada com toda a instrumentação 
necessária para simplificar as operações de instalação.

A barra colorida de LED exibe o alinhamento ideal, 
enquanto no display digital pode ler os valores de 
tensão durante a calibração.

Uma poderosa sirene pode ser ativada para controlar a 
eficiência da tampa durante o teste.

MANA DT SMA

MANA DT3 TRIPLA TECNOLOGIA PARA 
COBERTURA DE PONTOS MORTOS

MANA DT3
Uma barreira que contém três tecnologias num único produto para 
também cobrir os pontos mortos.
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Sistema inteligente com sensores que 
detetam tentativas de escalada, corte ou 
rompimento de barreiras destinadas a 
proteger o perímetro de garagens, portas, 
portões, redes, janelas, grades, garantindo 
que se adapta a qualquer tipo de vedação.

Cada sensor Gapid está equipado com um 
sistema para diagnosticar e processar 
digitalmente as vibrações numa área de 15 
m², a fim de detetar possíveis tentativas de 
intrusão.

Algoritmos internos permitem que o sistema 
redefina falsos alarmes, uma vez que verifica 
todo o perímetro e as áreas individuais 
configuradas.

O software permite inserir os diversos 
sensores num mapa e, através da gestão 
gráfica, é capaz de entrar dentro de cada 
sensor Gapid, configurando-o e verificando 
o seu estado em tempo real.

O sensor para qualquer 
tipo de vedação

TECNOLOGIA
GAPID SR
Adequado para vários sistemas conectados num barramento em série 
controlado e gerido por um único concentrador. 

GAPID SR



PERFORMANCE
• Cobertura de superfície de 15m²
• Dispositivo integrado de análise e controlo
• Fonte de alimentação de 7-14Vdc 
• Saídas de controlo remoto no barramento série
• Proteção IP66
• Cabo resistente a ferrugem e roedores
• Gestão com sistema ADEBUS que interage com a unidade de 
controlo de alarme via:
3 + 4 coletores abertos na placa base
16 relés em cada placa de expansão (no máximo 6 placas)

APLICAÇÕES
• Redes e vedações
• Grades
• Portões
• Corrimões
• Paredes à prova de explosão
• Janelas
• Garagens e portas

O software permite gerir graficamente um mapa com o 
plano do local, onde cada sensor Gapid pode ser posicio-
nado na sua localização exata, facilitando a visualização 
no caso de um alarme.
Cada sensor, único ou grupo, pode ser configurado e ve-
rificado em tempo real: todas as operações podem ser 
realizadas local ou remotamente via interface baseada 
na web.

GAPID SR

O Gapid SR forma um sistema inteligente que consiste numa série de sensores acelerométricos 
MEMS de última geração. O Gapid deteta tentativas de escalada, corte e perfuração do 
perímetro.

Cada sensor pode trabalhar de forma autónoma e conectado ao sistema através de um cabo 
série RS485 interconectado a um concentrador de controlo e configuração chamado Adebus, 
pode analisar simultaneamente duas seções de 128 sensores, até 1 km cada (expansível).

SENSOR PARA 
LOCAIS AMPLOS

RS 485

ADEBUS

CENTRAL DE 
ALARME

ETHERNET
LAN - PSTN

TCP/IP

3G/4G

GAPID SR
EXPANSÍVEL  A 128 GAPID SR EXPANSÍVEL  A 128 GAPID SR
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SANDOR PLUS SMA
A barreira é alojada numa pequena caixa 
de alumínio anodizado, com a frente de 
policarbonato e design moderno.
As aplicações típicas são proteção de parede 
/ janela ou montagem em poste (usando os 
suportes apropriados).

Dentro estão as mesmas placas eletrónicas 
da PARVIS MES SMA e MANA IR SMA, sendo 
compatíveis com elas e podem ser usadas 
para responder a todas as necessidades dos 
sistemas perimetrais. 

A SANDOR PLUS SMA também pode ser 
conectado ao barramento RS485 e gerida 
através do sistema ADEBUS.

SANDOR DUAL - QUAD - ESA  SMA
Projetados especialmente e recomendados 
para a proteção de grandes áreas de parede 
com janelas, eles permitem selecionar 
feixes paralelos ou cruzados que formam 
uma “rede” de deteção.

O sinal emitido de qualquer transmissor é 
recebido por todos os recetores.

A barreira mais pequena 
com longo alcance

TECNOLOGIA
SANDOR PLUS SMA
A tecnologia SMA (Single Man Alignment) aplicada a sistemas sem fios.

SANDOR



NOVA CAIXA COM 
PRENSA-CABOS

SANDOR 
PLUS SMA

PERFORMANCE PLUS SMA

• Alcance exterior 100m
• Atraso aleatório
• Feixes paralelos ou cruzados
• Desqualificação de nevoeiro com saída dedicada OC
• Ativação aleatória E-OU ou os primeiros dois feixes
• Exclusão do primeiro feixe ou do 1º e 2º feixes
• Sincronização com fios ou ótica
• Anti mascaramento com saída dedicada OC

PERFORMANCE DUAL - QUAD - ESA - SMA
• Alcance exterior 100m
• Feixes paralelos ou cruzados
• Seletor de canal de sincronismo ótico
• Desqualificação por nevoeiro
• E - OU em duas óticas
• Tensão de alimentação 10 ÷ 30 Vcc/ 150 mA
• Tensão do aquecedor 10-30 Vac/Vcc / 50 W
• Grau de proteção IP65
• Dimensões 6 x 6 cm - H 0,5 ÷ 4 m

SANDOR 
QUAD SMA

SANDOR 
DUAL SMA

SAN/SD MONTAGEM EM PAREDE

SAN/PL MONTAGEM EM PAREDE

SAN/PL MONTAGEM EM POSTE

SANDOR 
ESA SMA
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SANDOR SMA WS
A gama SANDOR SMA WS mantém a filosofia 
de barreira simples com duas colunas em 
oposição e alimentadas por bateria.

A bateria fraca é indicada ao mesmo tempo 
em que uma pessoa passa pelas colunas.
No caso de bateria totalmente descarregada, 
é ativado um alarme  
AS BATERIAS TÊM DURAÇÃO DE 3 ANOS

SANDOR SMA HY
A gama SANDOR SMA HY tem as mesmas 
características e funções da SANDOR SMA 
WS com uma coluna TX e uma coluna RX; as 
colunas fsão alimentadas a 230 Vac.  
EM CASO DE FALHA DE ENERGIA 230 VAC, 3 
MESES DE DURAÇÃO DA BATERIA

SANDOR SOLAR SMA
A SOLAR SMA representa a última evolução do 
sistema de proteção usando energia solar.
Estas barreiras estão equipadas com um mini 
painel solar de película instalado no topo da 
coluna para manter as baterias, alojadas na 
coluna, constantemente carregadas, capazes 
de alimentar todas as óticas.
3 MESES DE OPERAÇÃO SEM CARREGAMENTO 
ATIVO MESMO COM 20% DE ENERGIA SOLAR

Barreiras de longo alcance 
para proteção efetiva

TECNOLOGIA
SANDOR SMA WS
A tecnologia SMA (Single Man Alignment) aplicada a sistemas sem fios.

SANDOR SMA HY
Coluna com fonte de alimentação de 230Vcc e unidade de potência embutida que 
permite carregar baterias recarregáveis e usar sistemas de aquecimento. 

SANDOR



PERFORMANCE WS

• Alcance exterior 50m
• Indicação de bateria fraca
• Desqualificação por nevoeiro
• Deteção de rastejamento
• E 2 feixes
• E animais domésticos
• Seletor de 3-4-5-6 feixes
• Tempo de reação ajustável
• Tamper TX enviado para RX via ótica

PERFORMANCE HY

• Alcance exterior 100m
• Fonte de alimentação de 230 Vac
• Bateria recarregável
• Aquecedores incluídos

PERFORMANCE SL

• Alcance exterior 50m
• Alimentado através de energia solar
• Em caso de falha de energia 230 VAC, 3 Meses de duração da 
bateria

SAN/SD MONTAGEM EM PAREDE

SAN/PL MONTAGEM EM PAREDE

SAN/PL MONTAGEM EM POSTE

SUPORTE NA BARRA DE INSTALAÇÃO

ALIMENTADO 
A ENERGIA 
SOLAR

SANDOR SMA SOLAR
Esta é a evolução dos sistemas de proteção perimétrica, que utilizam 
energia solar para recarregar as baterias que alimentam as colunas.

TAMPER

SANDOR 
SMA HY

SANDOR 
SOLAR SMA

FONTE DE ALIME.
IN 230 VAC 
OUT 12 VCC

SANDOR 
SMA  WS

TOTALMENTE SEM FIOS

AUTO ALIMENTADA BATERIA E UNIDADE DE 
ALIME.  INCORPORADA

PAINEL DE ALIME. E
 BATERIA E INCORPORADA
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WS 801
TRANSMISSOR DE 

RÁDIO

WS 200
REPETIDOR DE 

RÁDIO
WS 824

RECETOR DE RÁDIO



Sistema de segurança ao ar livre criado 
para residências e locais industriais, ao 
qual é possível adicionar um dispositivo de 
iluminação.

PARVIS MES SMA
Uma barreira invisível e discreta é criada 
pelos feixes infravermelhos ativos que são 
pulsados e sincronizados.

Este sistema é montado numa estrutura 
de alumínio que é coberta com um tubo de 
policarbonato que tem o diâmetro standard 
de luminárias.

Esta gama mantém a filosofia bidirecional 
com 2TX + 2RX ou 3TX + 3RX.

O produto para a sua 
tranquilidade 

PARVIS

TECNOLOGIA
PARVIS MES SMA
Tecnologia sincronizada infravermelha ativa que se integra com  
sistemas de iluminação.

PATENTE 
EUROPEIA

DUAL OPTICS SMA

HIGH INTENSITY LEDS
visível até 200 m SIRENE



PERFORMANCE

• Alcance exterior 100m
• Atraso aleatório
• Feixes paralelos ou cruzados
• Desqualificação de nevoeiro com saída dedicada OC
• Ativação aleatória E-OU ou os primeiros dois feixes
• Exclusão do primeiro feixe os dos dois feixes inferiores
• Sincronização com fios ou ótica
• Deteção anti mascaramento com saída dedicada OC
• Deteção de rastejamento no feixe inferior
• Tempo de resposta ajustável
• 4 canais de sincronização ótica
• Leds de exclusão
• Seletor de canal de sincronismo óptico
• Fonte de alimentação 10-30 Vdc / 150 mA
• Rensão do aquecedor 12-24 Vac / Vcc / 50 W
• Conexão RS485 (somente com sincronização com fios) com o 
sistema Adebus
• Grau de proteção IP65
• Dimensões Ø80 - H 1,2 ÷ 3 m 

SEÇÃO PARA A PASSAGEM DE 
CABOS DA LÂMPADA

BOTÃO PARA A ATIVAÇÃO 
DO ALINHAMENTO

PARVIS
MES SMA

AJUSTE DO 
ÂNGULO

8 feixes
Bi- directional

8 feixes
Barreira simples

Feixes gráficos
Barreira cruzada

FIXAÇÃO PARVIS RP
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PARVIS SMA WS
Coluna com fonte de alimentação de 230Vcc 
e unidade de potência embutida que permite 
carregar baterias recarregáveis e usar 
sistemas de aquecimento. 
AS BATERIAS TÊM DURAÇÃO DE 3 ANOS

PARVIS SMA HY
A gama PARVIS SMA HY mantém a mesma 
filosofia que a anterior, com colunas TX e RX, 
2 ou 3 feixes duplos, e dependendo da altura 
das colunas permite a proteção locais com 
qualquer tamanho ou forma.
Todos os recursos e funções são os 
mesmos que os do SANDOR SMA WS, mas 
a alimentação é diferente: corrente 230Vac 
e bateria de lítio recarregável. 
EM CASO DE FALHA DE ENERGIA 230 VAC, 3 
MESES DE DURAÇÃO DA BATERIA

PARVIS SOLAR SMA
Esta é a evolução dos sistemas de proteção 
perimétrica, que utilizam energia solar para 
recarregar as baterias que alimentam as 
coluna.
3 MESES DE OPERAÇÃO SEM CARREGAMENTO 
ATIVO MESMO COM 20% DE ENERGIA SOLAR

Barreiras sem fios 
fáceis de instalar

PARVIS

TECNOLOGIA
PARVIS SMA WS
A tecnologia SMA (Single Man Alignment) aplicada a sistemas sem fios.

PARVIS SMA HY
Coluna com fonte de alimentação de 230Vcc e unidade de potência embutida que 
permite carregar baterias recarregáveis e usar sistemas de aquecimento. 



PERFORMANCE PARVIS WS

• Alcance exterior 50m
• Indicação de bateria fraca
• Desqualificação por nevoeiro
• Deteção de rastejamentoion
• E duas óticas
• E para imunidade a animais
• Beams 2-3 selector
• Tempo de reação ajustável
• Tamper TX enviado para RX via ótica

PERFORMANCE HY
• Alcance exterior 100m
• fonte de alimentação de 230 Vac
• Bateria recarregável
• Fonte de alimentação para o aquecedor

PERFORMANCE SMA SOLAR
• Alcance exterior 50m
• Alimentado através de energia solar
• Em caso de falha de energia 230 VAC, 3 Meses de duração da bateria

FONTE DE ALIME.
IN 230 VAC
OUT 12 VCC

PLACA PRINCIPAL 
TX

PLACA PRINCIPAL 
RX

FONTE DE ALIME. DE 
CÉLULAS SOLARES 

FLEXÍVEIS

PARVIS
SMA HY

PARVIS
SMA SL

NB: A ENERGIA SOLAR 
NÃO PODE ALIMENTAR 
A LÂMPADA.

PARVIS SMA SOLAR
Esta é a evolução dos sistemas de proteção perimétrica, que utilizam 
energia solar para recarregar as baterias que alimentam as coluna

DURAÇÃO DA 
BATERIA: 
3 ANOS

PARVIS
SMA WS

TOTALMENTE SEM FIOS

AUTO ALIMENTADA BATERIA E UNIDADE DE 
ALIME. INCORPORADA

PAINEL DE ALIM. E 
BATERIA E INCORPORADA
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POB 30
NOVO SUPORTE DE 

CABO

WS 801
TRANSMISSOR DE 

RÁDIO

WS 200
REPETIDOR DE 
RÁDIO WS 824

RECETOR DE RÁDIO



A barreira de segurança 
para janelas
Barreira miniaturizada, particularmente 
adequada para a proteção de portas e janelas, 
mas, graças à sua capacidade, também pode 
ser usada para proteger superfícies maiores, 
desde que não seja colocada do exterior.

A gama inclui uma versão de bateria 
autoalimentada que pode ser usada com 
todos os sistemas sem fios disponíveis no 
mercado, graças às suas saídas de relé 
que podem ser geridas por transmissores 
universais.

A versão WSE tem um espaço fixo na parte 
superior da barreira para colocação tanto 
uma bateria de alta potência quanto um 
transmissor universal e fornece um invólucro 
auto protegido para o último.

Está também disponível um modelo em 
branco, com um alcance reduzido de 3 m.

TECNOLOGIA
SADRIN WSE SMA
A tecnologia SMA (Single Man Alignment) aplicada a sistemas sem fios. 
Esta versão possui um compartimento para bateria externa.

SADRIN
Barreira infravermelha ativa de baixa absorção.

SADRIN



PERFORMANCE

• Alcance exterior 15m (preto) d 5m (branco)
• E aleatório
• Tempo de reação ajustável
• Leds de exclusão
• Expansível até 10 feixes duplos
• Fonte de alimentação 13,8Vcc
• Consumo 150 mA max
• Aquecedores opcionais
• Dimensões 25 x 22 mm H 0,50 ÷ 4 m

SADRIN
WSI SMA

SADRIN
WSE SMA

SADRIN BH,
PACK DE BATERIAS 
ADICIONAIS PARA O 
MODELO WSI

Caixa com tamper para versão WSE 
com bateria de 19Ah e caixa para os 
transmissores de rádio

SADRIN WSI
O compartimento da bateria neste modelo está dentro da coluna.

PERFORMANCE  WSI - WSE SMA

• Alcance exterior máximo:
 10m (preto)
 3m (branco)
• Números óticos automáticos de autoaprendizagem
• De 2 a 8 feixes duplos
• Confirmação de alarme (OU-E)
• Velocidade de cruzamento ajustável
• Sinalização de bateria fraca
• Tamper TX enviado para RX via ótica
• Função de teste
• 3 anos de duração de bateria

SADRIN 
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NAT SENSOR 
Um detetor compacto de dupla tecnologia, 
com efeito de cortina, adequado para a 
proteção de portas, janelas e fachadas, que 
é posicionado no canto superior dos acessos 
a serem protegidos.

MW e IR são ambos equipados com anti 
mascaramento, sempre ativos, capazes de 
detetar qualquer tentativa de adulteração.

NAT WS
O novo sensor exterior da Politec com de-
tetor de dupla tecnologia de efeito cortina 
para uso externo com micro-ondas ativo 
24/7.

Alimentado a baterias para fácil instalação 
em todos os sistemas de rádio do mercado, 
tornando-o um sensor sem fio universal.
AUTONOMIA DE 3 ANOS

Proteção perimétrica 
revolucionária

TECNOLOGIA
NAT WS
Sensor passivo sem fios de dupla tecnologia com anti-mascaramento 
ativo.

NAT 
Sensor passivo de dupla tecnologia com anti-mascaramento ativo.

NAT SENSOR



PERFORMANCE NAT

• Aplicação 2 - 3m de altura.
• Faixa de IR e micro-ondas ajustável de 1 a 12m
• Auto-compensação térmica
• Ângulo de cobertura IR = 80° V - 6°H ; MW = 85°V- 30°H 
• Fonte de alimentação 10Vcc ÷ 30Vcc - consumo 42mA MAX
• Led de exclusão: teste, IR, MW, alarme
•  Função: função ANTI-MASCARAMENTO IR e MW configurável, 
POUPANÇA DE ENERGIA (não em espera), IMUNIDADE ANIMAL DE 
ESTIMAÇÃO (10kg); IMUNIDADE DE INSETOS E + função de 
segurança OU
• Temperatura de operação –25° ÷ +65°C 
• Grau de proteção: IP65

PERFORMANCE NAT WS

• LIMITADOR PIR incluído para ajustar o ângulo do detetor PIR
• Faixa de IR e micro-ondas ajustável de 0 a 10m 
• Micro-ondas banda K 24 GHz sempre ativo 24/24
• Fonte de alimentação: duas pilhas de lítio 3.6V 2.7Ah, com 
duração de 3 anos
• Saída configurável 3-3.6V para dois TX rádio
• Função: função ANTI-MASCARAMENTO IR e MW configurável
POUPANÇA DE ENERGIA (não em espera), IMUNIDADE ANIMAL DE 
ESTIMAÇÃO (10kg); IMUNIDADE DE INSETOS E + função de 
segurança OU

MW

PIR

ENTRADA DO 
CABO

TAMPER DE 
PAREDE

SUPORTE DE 
MONTAGEM EM 

AÇO INOXIDÁVEL

AAJUSTE DA 
FAIXA DE 

MICRO-ONDAS
AJUSTE DA FAIXA 
DE 
INFRAVERMELHOS
ANTI-MASC. 
ATIVO (PIR+MW)

LEDS 
ALTO/BAIXO

E/OU
MÁSCARA

Caixa universal 
para bateria e
trans. de rádio

Caixa universal 
para a placa TX

O MICRO-ONDAS ESTÁ SEMPRE ATIVO 
24H/24H
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WS 824
RECETOR DE RÁDIO

SUPORTE DE 
 MONTAGEM EM “L” 

SUPORTE
AJUSTÁVEL

0°-30°

0°-180°

SUPORTE DE 
JUNÇÃO

NAT WS NAT FLAT



O GAPID é um detetor MEMS, que usa a 
capacidade de aceleração triaxial para 
discriminar e / ou detetar todo tipo de 
vibração ou movimento, para fornecer a 
melhor proteção em vária aplicações.

Cada unidade possui 6 funções pré-definidas 
e 3 funções de autoaprendizagem, uma 
proteção anti violação, uma capa à prova de 
choque IP66 e é alimentado por bateria a ou 
8 - 30Vcc.

O GAPID representa a mais recente evolução 
e inovação no campo de proteção perimetral.

Sistema de deteção de 
vibração, corte, anti 
escalada para portões e 
vedações

GAPID

TECNOLOGIA
GAPID WS
Tem o mesmo desempenho do modelo com fios, mas com a facilidade de 
ser um equipamento sem fios alimentado a bateria.

GAPID
Sensor com acelerômetro triaxial autónomo para proteção contra 
tentativas de escalada ou corte de vedações.

Sensor Stand Alone / “Tudo em um” 
para instalações sem fios



PERFORMANCE

• Área máxima de cobertura 15sqm
• Configuração e programação do sensor
• Fonte de alimentação 3.6 V (bateria) ou 8 ÷ 30Vdc
• Consumo -0.05mA stand-by, 0.8mA alarme
• 3 anos de duração de bateria com 3.6V 2.7Ah
• Saída de Alarme e Tamper a relé (contato seco)
• Bloco de terminais para balanceamento duplo de alarme/tamper
• Grau de proteção IP66
• Entregue com cabo anti-corrosão e esmagamento

APLICAÇÕES
• Grade metática fina
• Grade metática rígida/grossa
• Rede de jardim não soldada
• Cercas da rede do jardim
• Rede de jardim soldada
• Paredes\Corrimões – Anti passagem
•Janelas
• Garagens

COMPLETAMENTE 
SEM FIOS

- sensível + sensível

INTERRUPTOR DE FUNÇÕES BÁSICAS

SENSOR
INTELIGENTE

GAPID WS GAPID
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A confiabilidade de uma 
barreira de faixa dupla

TECNOLOGIA
ALES SMA
Com a tecnologia SMA (Single Man Alignment) um único operador 
consegue realizar o alinhamento das barreiras.

ALES

Numa palavra, o ALES é universal porque 
pode ser usado em qualquer lugar.

ALES SMA 
Feixe simples com dupla ótica que deu origem 
à tecnologia SMA, a característica especial 
que permite a instalação e o alinhamento 
“Single Man”. Pode ser alimentado com 
baixo consumo e aquecedor eficiente.
Este produto também está disponível em 
branco, mas com alcance reduzido de 30m.

ALES WS
A nova barreira tem a mesma filosofia 
ALES 60-120 com tecnologia SMA e auto-
alimentada. Oalcance da  ALES WS é de 60 
metros.
AS BATERIAS TÊM DURAÇÃO DE 3 ANOS

ALES WS
Barreira sem fios alimentada por bateria com 3 anos de autonomia.



PERFORMANCE

• Alcance exterior da Ales preta 60m or 120m
• Alcance exterior da Ales branca 30m
• Tecnologia de infravermelhos com sincronização de dupla 
ótica (4 canais diferentes)
• Desqualificação de nevoeiro com saída dedicada OC
• Fonte de alimentação 10 ÷ 30Vcc / 90 mA
• Ajuste de 180°H. e 20°V.
• Aquecedores controlados termostaticamente (opcional)
• 10-30 VAC/Vdc Requisito de potência do aquecedor– 250mA max
• Grau de proteção IP65

PERFORMANCE WS

• Alcance exterior 60m
• Desqualificação por nevoeiro
• Sincronização ótica (4 canais)
• Tamper TX enviado para RX via ótica
• Grau de proteção IP65
• Dimensões 78 x 130 x185 mm

LEDs DE ALTA INTENSIDADE 
visível até 200m

SIRENE

KIT TERMOSTATO ALES TS

KIT DE 
MONTAGEM 
INCLUÍDO

TOTALMENTE SEM FIOS
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AJUSTE DE ÂNGULOS 
HORIZONTAIS 180°

AJUSTE DE ÂNGULOS 
VERTICAIS 20°

CAIXA PARA BATERIA E 
TRANSMISSOR DE RÁDIO

WS 801
TRANSMISSOR DE 

RÁDIO
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