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ª Protegemos as suas obras de arte recorrendo à tecnologia de ponta existente
ª Sistemas de pressão e de Rádio Frequência permitem-lhe detectar algum tipo de

intrusão, identificando em tempo real qual o problema e onde se encontra.
ª Base de Dados completa e criada especificamente para as obras de arte
ª Sistema em uso nos melhores museus, galerias de arte, e colecções privadas.

Benefícios
Solução que utiliza pequenas tags de RFID ativas, para segurança das obras de
arte, sem causar ruído visual ao espaço;
Sistema de segurança de baixo custo, disponível 24h por dia, 7 dias por
semana, para qualquer tipo de objecto;
Software amigo do utilizador, com diversos tipos de gráficos analíticos;
Integração com câmaras de vídeo CCTV; controlo de portas; pagers e rádio
segurança;
6.000 leituras diárias de cada tag permitem monitorar eficazmente os objectos;
Aplicação em objectos expostos ou armazenados;
Sensibilidade do software parametrizada;
Fácil aplicação.
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Software Aspect ARTS
Aplicação desenvolvida há mais de 20 anos exclusivamente para a gestão de obras de arte
Monitorização em tempo real, com localização dos objectos segurados
Facilidade de inscrição de novos objectos
Tipologia de alarme e sensibilidade individualmente configurável
Rápida detecção de erro ou falta de ligação entre a rede de CPU; leitor e tag
Alarmes em tempo real, acompanhado com gráficos explicativos facilmente
compreendidos
Integração com bases de dados ou com sistemas de segurança já existentes
Quatro níveis de utilizadores: Direcção; Chefe de Secção; Utilizador e
Segurança
Permite integração e envio de e-mail, sms e funcionalidade rádio
Ferramentas de análise incluídas como monitorização dos objectos e análise
de parâmetros ambientais como humidade relativa e temperatura

Tags de RFID (Rádio frequência)
Diferentes tags para diferentes objectos como pinturas, esculturas, cerâmica, plintos, vitrines
de exposição, entre outros
Detecta movimento, inclinação, pressão, vibração, está preparada com sistema anti-violação
Análise temperatura e humidade relativa
Tag alimentada a bateria, com um alcance até 70m, em ambiente interior
Numerada de fábrica, impossível de falsificar, permite o registo
de tempo útil de vida da bateria, de movimentos, de alarmes e
de temperatura e humidade relativa
Encapsulada numa caixa plástica selada ultra-sónicamente
Tamanho e peso:

Tipo Multibanco: 80x54x5 mm e 22gr
Mini tag 38x34x13 mm e 15 gr
Pequena tag 56x35x10mm e 14 gr

Leitores
O leitor detecta e descodifica os cerca de 6.000 sinais que cada tag emite diariamente
Permite configuração e ajuste de sensibilidade
Utiliza cabos CAT 5/6 para fácil instalação
Está em conformidade com as especificações regionais da rádio frequência
Backup de bateria extensível
Tamanho e peso

84x40x19 e 45 gr

Veja mais em www.acervo.pt
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