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• Controle de Acesso
• Identiﬁcação Automática de Veículos e Cargas
• Video Monitoramento IP
• Sistemas de Segurança para Pistas de Aeroportos

A Empresa

Sistema de Segurança para Pistas de Aeroportos

A Trade Automação & Controles atua há mais de 20 anos com distribuição de produtos de alta
performance para sistemas de segurança, automação e controle.
A empresa é pioneira na distribuição de soluções biométricas e sistemas de vigilância de vídeo IP no
Brasil e conta com parceiros integradores de sistemas credenciados. A Trade representa, no território
brasileiro, os maiores e melhores fabricantes do mercado nacional e internacional, oferecendo aos
clientes as últimas tecnologias lançadas.

FODetect
O Automated Foreign Object Detection System é um sistema de sensores automatizados composto
por SDUs (Unidades de Detecção de Superfície) capazes de detectar, em alta resolução e velocidade,
detritos em pistas de pousos e decolagens.
Por meio de multissensores, é feita uma digitalização completa da pista, que gera alarmes, dados
físicos do objeto, coordenadas GPS e sinalização por laser.

Cotrole de Acesso de Pessoas
Software

1. Escanear & Detectar
Cada unidade de detecção veriﬁca
continuamente os trechos da pista,
utilizando tecnologias de radares e de
processamento de imagens avançadas

Software para gestão dos dispositivos e controle das pessoas e módulos de cadastramento
para portarias ou recepções. Operação autônoma com possibilidade de integração.

Leitores e Cartões de Proximidade
Identiﬁcação dos usuários e visitantes por níveis de acesso com tecnologia que permite
gravação em cartões eletrônicos de aproximação tipo mifare e conﬁrmação por biometria.

5b. Documento
Os dados de eventos e imagens são
arquivados para posterior análise.

Leitores Biométricos
O Leitor Facial 3D é um sistema tridimensional de reconhecimento facial biométrico para
controle de acesso baseado em contornos faciais de uma pessoa de forma geométrica.

Identiﬁcação Automática de Veículos e Cargas
ICR - Intelligent Character Recognition

Processo
FODetect

5a. Atribuição
A associação da origem do FOD com o
FOD detectado permite ações
preventivas que minimizam ocorrências
FOD futuras.

3. Interrogar e Classiﬁcar
O operador visualiza o vídeo ao vivo do
objeto detectado e recebe os dados
físicos (tamanho e localização) apoiando
a decisão de atuar em conformidade
com a FAA AC 150/5210-24 capítulo 6.

Reconhecimento Inteligente de Caracteres é um sistema que identiﬁca de forma automática
as placas de veículos, identiﬁcações de contêineres e vagões ferroviários com total segurança.
4. Remover
Quando necessário, um veículo é
enviado para remover o objeto
detectado. Coordenadas GPS e ponteiro
laser auxiliam na remoção eﬁciente e
segura.

IPS - Intelligent Parking System
O Sistema Inteligente para Estacionamentos é um método proﬁssional de gestão de
estacionamentos para diversos recintos de forma segura e eﬁciente.

LetUgo

Unidade de Detecção de Superfície

Solução completa para controle de acesso de veículos que integra câmeras e software de
reconhecimento. A identiﬁcação dos veículos ocorre a partir da captura visual das placas.

CABEÇA ROTATIVA

Video Monitoramento IP

CÂMERA CCD COM ILUMINAÇÃO NIR+ PAN/ZOOM
RADAR 76-77 GHZ

Software
Softwares de alto desempenho para gerenciamento de vídeo, armazenamento e recuperação
de imagens. O sistema possibilita segurança de operação sem interrupções.

ACOPLADOR SENSÍVEL + CABO DE DESCONEXÃO
PLACA TAMANHO PADRÃO
COMUNICAÇÃO

Inteligência de Vídeo
As câmeras IP possibilitam instalação rápida e conﬁável, oferecem transmissão de vídeo em alta
deﬁnição e opções de gerenciamento do sistema de acordo com cada área monitorada.

2. Alertar
Após a detecção de um objeto,
pássaro ou animal selvagem, um
alarme audiovisual é gerado no
console do operador mostrando o
objeto detectado e sua localização.

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
PROCESSADOR DO SINAL DE VÍDEO / RADAR

