
Milhões de sistemas de energia da Alpha são implantados em todo o mundo e são vitais para a 
integridade e a confiabilidade das redes que servem. Estas instalações de energia representam um 
investimento significativo de capital por parte dos operadores e devem ser protegidos adequadamente. 
Alpha oferece uma linha completa de soluções de segurança para seu sistema de energia para ajudar a 
proteger este hardware crítico contra roubo, vandalismo e outras condições em ambientes exigentes.

Soluções de Segurança da Alpha
para PWE-3 e PWE-6

Segurança Interna
Interruptor Alpha de Intrusão ao Gabinete
Este interruptor magnético da porta fornece um alarme de intrusão através do 
monitoramento remoto do status e pode ser adquirido com os contatos normalmente 
fechados ou normalmente abertos. 

Suporte de Fixação Alpha “Sure-Mount” para a Fonte de Alimentação
Este dispositivo de segurança consiste de um envoltório da estrutura metálica que 
segura à fonte de alimentação à prateleira do gabinete. O desenho justo “wrap-around” 
segura à fonte no lugar e oferece segurança contra roubo, vandalismo e movimento 
durante desastres naturais ou outras condições extremas, como acidentes de trânsito. 

Barra de Segurança Alpha “Sure-Mount” para Bateria
Esta firme estrutura segura as baterias dentro do gabinete. A barra transversal reforçada 
com duas paredes e com uma tampa para o cadeado segura as baterias no lugar, 
enquanto permitindo o acesso pelo pessoal de serviço para manutenção. Desenho 
robusto e construção em aço powdercoated fornecem o nível adequado de segurança 
para as baterias do sistema.

Segurança Externa
Kit de Segurança Alpha para o Gabinete com Barra “Safety-Lock”
A Barra de Segurança para o Gabinete da Alpha impede o acesso não autorizado  
aos gabinetes de sistemas de energia montados em postes. Também ajuda a  
segurar o conteúdo do gabinete durante uma emergência ou em situações imprevistas 
como desastres naturais. Construída em aço reforçado e robusto desenho “swing-away” 
apresentam o equilíbrio adequado entre a proteção e o acesso à manutenção. Uma 
tampa para o cadeado protege ainda mais o gabinete contra acessos não autorizados.

Cadeado “Safety-Lock” Alpha em Aço Endurecido
Este cadeado em aço endurecido, resistente à corrosão e com perfil fino é um  
elemento crítico na prevenção de acessos não autorizados e ao mesmo tempo 
permitindo a entrada nas areas protegidas com uma chave. Além disso, chaves 
restritas, segredos específicos do cliente e bancos exclusivos de chaves permitem que 
os operadores estabeleçam uma estratégia abrangente de organização das chaves.  
É um excelente complemento aos outros acessórios de segurança da Alpha porque  
o tamanho e perfil ultrafino cabem dentro do invólucro fechado e especificamente 
desenhado para este cadeado.
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