
Sistemas de segurança perimetral



Marca italiana especialista na tecnología 
microondas por 40 anos. 
Dentro de seu catálogo encontramos       
barreiras de microondas, doppler, sensores 
dupla tecnologia, soluções de implan-
tação rápida e também antideflagrante.

Marca japonesa con mais de 50 anos na 
industria, dispõe de um amplo catálogo 
de produtos e solucões com uma fiabilidade 
única.
Expertos em barreiras infravermelhas (2 e 4 
feixes, vía rádio) e detectores para exterior, 
entre outros.
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Empresa estadounidense fabricante de 
soluções industriais de telecomunicação, 
gestão de sistemas e energéticas.
Ofrecen un catálogo amplio para trans-
missão de informação incluindo soluções 
IP, wireless, fibra óptica e de encriptação 
total.



Detectores compactos de scaneamento 
laser, com análise inteligente ante possí-
veis intrusões.
Reconfigurável totalmente com possibi-
lidade de seguimento e posicionamento 
de câmaras. 
Soluções IP disponíveis.

Amplia gama de canhões de infravermelhos 
para meia e longa distância que oferecem 
uma eficaz protecção e melhora de qualquer 
solução de CCTV e sistema de gravação.

Empresa japonesa fabricante, entre outros, 
de una completíssima gama de barreiras 
de infravermelhos de dois e quatro feixes 
assim como soluções vía rádio nas quais 
foram pioneiros.
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Com mais de 15 anos de experiência, este    
fabricante espanhol é especialista em        
estructuras e columnas para barreiras de 
infravermelhos (AIR).
Seu exclusivo e personalizável sistema 
easyPack, proporciona uma solução 
cómoda e pronta para ser instalada, 
com os acessórios necessários conectados.

Fabricante americano de sistema de 
segurança mediante fibra óptica para 
cercados. Ideal para instalações em 
condições extremas e de grandes          
dimensões em industrias tão exigentes 
como a militar, transportes ou o sector 
energético.

Distribuidor e fabricante italiano de uma 
completa gama de barreiras para portas e 
janelas assim como infravermelhos passivos 
para exterior.
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CIAS oferece soluções efecientes 
para a protecção sobre qualquer 
tipo de cercado com tecnologias de 
ponta: análise e detecção por fibra 
óptica, por cabo microfónico ou 
por MEMS.

GJD é um fabricante e fornece-
dor de Grã-Bretanha de sistemas       
professionais de detecção exterior.
Sua gama laser de alta qualidade 
oferece uma detecção precisa por 
zonas, todas configuráveis, em 
vãos, acessos e janelas.

Marca británica fabricante de     
focos LED de alto desempenho para 
apoio a sistemas de CCTV.
Soluções IP, infravermelhos e luz 
branca para a vigilância de qualquer 
zona perimetral.
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Prodextec, líder em soluções perimetrais

www.prodextec.es
info@prodextec.es

(+34) 91 256 93 04


