
 · Controle de acesso aprimorado
·  Protegendo a segurança dos 
funcionários dos laboratórios

·   Reduzindo significativamente 
a possibilidade de acidentes

 tecnologia/produtos:
· Leitoras ProxPro

®
 da HID com LCD e Bip Controlados por Host

· Leitoras MiniProx
®

 da HID
· Cartões de Identificação ProxCard

®
 da HID

instituto de FÍsica de alta energia, 
acadeMia cHinesa de ciÊncias

o sistema de controle de acesso de alta 
tecnologia fornece segurança em instalações 
de pesquisas científicas avançadas

O Instituto de Física de Alta Energia (IHEP, Institute of High Energy Physics),  
da Academia Chinesa de Ciências (CAS, Chinese Academy of Sciences), é uma 
ampla base de pesquisas, cujos principais esforços se concentram em física 
de alta energia, P&D de tecnologias avançadas de aceleradores, e tecnologias 
e aplicações avançadas de radiação síncroton. Aproveitando a vantagem da 
pesquisa multidisciplinar, o IHEP desenvolve novas tecnologias e produtos de alta 
tecnologia com tecnologias e ciências sofisticadas, como radiofreqüência, raios 
ultravioletas, microondas, fabricação de magneto de precisão etc. Os campos 
de desenvolvimento incluem tecnologia de aceleradores, instrumentos médicos 
nucleares, instrumentos nucleares e tecnologia de medição, tecnologia de 
automação industrial, tecnologia de informação, usinagem de precisão etc.  
O IHEP tem 11 laboratórios. Os esforços de pesquisa concentram-se na física de 
alta energia, astrofísica de raios cósmicos e alta energia, física teórica, física 
e tecnologia de aceleradores, radiação síncroton e laser de elétrons livres, 
tecnologia e aplicação de análise nuclear etc. Grandes ferramentas científicas 
incluem Beijing Electron Positron Collider (BEPC), Beijing Spectrometer (BES), 
Beijing Synchrotron Radiation Facility (BSRF) e Beijing Free Electron Laser (BFEL.).

desafio
“Estávamos buscando um método avançado de gerenciar o controle de acesso 
e ter mais segurança”, afirmou Li Tie Hui do Centro de Controle de Aceleração 
da China. O acesso a áreas restritas do laboratório tem sido gerenciado 
manualmente pela equipe - os indivíduos que exigiam acesso ao laboratório 
tinham que usar fisicamente uma chave localizada em uma unidade de controle 
central. A chave, então, tinha que ser devolvida ao seu local, e toda a equipe 
tinha que sair do laboratório para que as operações do laboratório fossem 
iniciadas. A falta de um procedimento de segurança sofisticado gerava um alto 
risco, com a permanência de pessoas no laboratório e possível exposição a 
radiação. A preocupação com a segurança do pessoal do laboratório fez com que 
o IHEP procurasse um sistema automatizado mais seguro.

solução
Beijing Access Control Technology Co.(www.bj-access.com.cn), um provedor local 
de soluções de controle de acesso, ganhou o projeto entre nove concorrentes 
para desenvolver, com exclusividade, um sistema avançado de segurança que 
apresentasse tecnologia de controle de acesso RFID da HID integrado com 
segurança em rede, software personalizado, observação por vídeo e um sistema 

estudo de caso do cliente



de prevenção/detecção de incêndio. “Conveniência, segurança e automação de 
processos foram as principais considerações quando selecionamos os produtos 
da HID. Tínhamos cartões e leitoras da HID em outras dependências do IHEP e 
sabíamos que aqueles produtos estavam fornecendo o tipo de segurança que 
precisávamos para o laboratório”, afirmou Hui.

O acesso manual a cada porta do laboratório é agora feito por uma leitora HID 
com som e um LCD separado. A leitora HID® produz um número de identificação 
que fornece ao sistema personalizado um nível superior de segurança e mostra 
a identidade da pessoa que está entrando no local, a hora do dia e quantas 
pessoas permanecem e/ou saem da área restrita do laboratório, exibindo seus 
nomes na tela de LCD. Depois que uma confirmação de saída é concluída, com 
uma mensagem “confirmação de saída” piscando na leitora, o nome restante 
na tela de LCD desaparece. A tecnologia de controle de acesso da HID controla 
a entrada no laboratório, proibindo qualquer pessoa de entrar enquanto o 
laboratório está em operação. Além disso, as leitoras de cartões ProxPro® da 
HID foram modificadas para resolver os problemas de energia criados pelo 
ambiente radioativo do laboratório, oferecendo uma solução confiável para os 
desafios ambientais no Instituto de Física de Alta Energia.

“Conveniência, segurança e 
automação de processos foram as 
principais considerações quando 
selecionamos os produtos da 
HID. Tínhamos cartões e leitoras 
da HID em outras dependências 
do IHEP e sabíamos que aqueles 
produtos estavam fornecendo 
o tipo de segurança que 
precisávamos para o laboratório.”
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