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Ce este

®
iSentinel

Sunt soluțiile inteligente de protecție și avertizare seismică, care fac parte din portofoliul A BETTER LIFE SOLUTIONS, o companie românească inovatoare, cu preocupări
în domeniul sistemelor de protecție și salvare a vieții și bunurilor în caz de cutremur, dezastre naturale, atacuri teroriste și acțiuni de război.
Produsele noastre: iSentinel®, Regenesys™, SUPER Shelter™, SUPER Desk™ au o largă recunoaștere internațională și sunt destinate îmbunătățirii condițiilor de viață ale
oamenilor, siguranței și protecției patrimoniului. Urmărește-ne pe iSentinel.ro și pe Facebook și LinkedIn.

Cine a inventat soluțiile iSentinel®?
Inspirat din nevoile tale și ale societății, Dr. Ing. Mircea Manolescu a inventat soluțiile inteligente de protecție și avertizare seismică iSentinel®. Nu trăim în orașe perfecte,
dar le putem transforma în sanctuare ale liniștii și siguranței chiar și în caz de cutremur.

DOCTOR-INGINER MIRCEA MANOLESCU
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Soluțiile noastre inteligente

iSentinel®
INTI MINAS™

PREMII INTERNAȚIONALE

15 ZILE

#1 mondial din 2021 în domeniul
protecției seismice.
Peste 100 de distincții câștigate
la expozițiile de inventică
naționale și internaționale.

Funcționează fără
curent

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

SOLUȚII
PERSONALIZATE
Pentru fiecare industrie

UNICE ÎN LUME
Peste 15 ani de excelență.
Sunt
singurele
soluții
inteligente de protecție și
avertizare seismică din
lume.

Quick Facts

CONFIGURAȚIA IMMO BASIC
• Senzor seismic iSentinel ®
• Panou Inteligent de Comandă iSentinel IMMO customizabil
• Kit de conexiuni
• Documentația aferentă soluțiilor iSentinel® HOME
• Preluare semnal 220V de la detectorii de gaz
• Conexiune în Centrala de incendiu sau în BMS
• Conexiune acționare direct echipament de protecție
OPȚIUNI SUPLIMENTARE / IMMO CUSTOMIZAT
• Avertizare seismică generală
• Adresare publică
• Buton manual - panic button de acționare
• Întrerupere apă
• Întrerupere electricitate
• Folosire electroventil existent, dacă dacă este amplasat la
exteriorul clădirii
• Aducerea ascensoarelor la parter
• Instructaj de comportare la cutremur / pregătire psihoemoțională și somatică iSentinel® MIND de comportare în caz
de cutremur și situații de criză

Create pentru segmentul business, pentru protecția
oamenilor, a bunurilor și a continuității afacerilor
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Realizează protecția integrată a clădirii
Protejează viața și bunurile prin evitarea incendiilor și exploziilor
Protejează valorile de patrimoniu și bunurile prin evitarea inundării
Întrerupe automat alimentarea cu gaze din exteriorul imobilului
Întrerupe automat apa și curentul
Oferă utilizatorilor timpul necesar pentru a se adăposti în siguranță
Se declanșează cu secunde sau zeci de secunde înainte de sosirea undei distructive a
cutremurului
Funcționează chiar în cazul unei pene de curent
Independentă și autonomă, funcționează off grid în condițiile reale ale unui cutremur,
atunci când infrastructura este deteriorată sau distrusă
Reacționează adecvat la ceea ce se întâmplă cu clădirea protejată, nu la ce se întâmplă
în epicentru (unda seismică este atenuată)
Reacționează atât la cutremurul principal, cât și la toate replicile lui
Pot fi instalate rapid, oriunde în țară sau în străinătate
Pot fi mutate cu ușurință
Asigură protecția indiferent din ce epicentru vine unda seismică
Capacitate de analiză performantă – nu trimite alarme false
Reduce riscul daunelor seismice
Asigură business continuity

PROTEJEAZĂ CLĂDIREA ȘI BUNURILE
SOLUȚIILE INTELIGENTE DE PROTECȚIE ȘI AVERTIZARE SEISMICĂ iSentinel® acoperă cca. 50% din riscurile consecutive unui cutremur cu un coefficient foarte mic din investiție,
ceea ce oferă un coeficient mare de performanță a investiției – adică raportul dintre valoarea protejată și valoarea protecției.
Incendiile și exploziile datorate scurgerilor de gaze sau scurt-circuitelor electrice, inundațiile, exfiltrarea substanțelor toxice și periculoase, deversarea lor în aer sau în emisari, pe
lângă distrugerea clădirilor, a activelor firmelor, a patrimoniului persoanelor fizice și juridice, distrugerea irecuperabilă a operelor de artă, distrugerea sistemelor și echipamentelor
industrial, au consecință și poluarea mediului înconjurător.
Întocmirea unui protocol de protecție seismică, personalizat în funcție de specificul și necesitățile fiecăruia și aplicarea lui strictă, constituie soluțiile inteligente de protecție și
avertizare seismică iSentinel®, cu eficiență maximă și fiabilitate. Mai mult decât atât, prin capacitatea sistemului de a comunica cu alte sisteme de tip BMS (Building Management
System), SCADA și Centrală de Incendiu participă la realizarea protecției integrate a clădirii.
VIAȚĂ - SĂNĂTATE
Viața utilizatorilor este protejată în mod direct și indirect: prin avertizarea precoce și/sau prin difuzare de mesaje vocale cu instrucțiuni pentru plasarea lor în
zonele cu riscul cel mai mic, dar și prin faptul că împiedicând să se producă explozii și incendii, utilizatorii nu mai sunt expuși riscurilor suplimentare, în afară
celor generate de prăbușirea totală sau parțială a clădirii, de căderea unor obiecte grele, împroșcarea cu cioburi de sticlă sau faianță etc., deja cunoscute.
CONTINUITATE BUSINESS
Prin evitarea distrugerilor consecutive unui cutremur, adoptarea soluțiilor inteligente de protecție și avertizare seismică iSentinel® permite reluarea activității
la scurtă vreme după terminarea cutremurului. Acest lucru, pe lângă faptul că păstrează patrimoniul intact, permite și onorarea cu întârziere minimă sau zero
a contractelor, ceea ce reprezintă un avantaj concurențial: întotdeauna clienții se reorientează către cei care sunt capabili să le satisfacă necesitățile la timp.
Repararea distrugerilor produse de cutremur plătite de asigurator (cu condiția ca acesta să nu dea faliment, cum s-a întâmplat la 9/11) nu acoperă și
profitul pierdut până la remedierea situației și reînceperea lucrului.
SCADE PRIMA DE ASIGURARE
Ca urmare a scăderii riscului seismic, poate să scadă și prima de asigurare, ajungând astfel ca investiția nu numai că se poate recupera în timp, dar odată
recuperată, poate produce chiar economii utilizatorului. Cuantumul primelor de asigurare pentru o clădire protejată cu soluțiile inteligente iSentinel® depinde
de societatea de asigurări la care este întocmită polița.
EVITĂ POLUAREA MEDIULUI
Multe dintre procesele industriale implică folosirea, în procesul tehnologic, a substanțelor nocive pentru persoane și mediu. Prin respectarea normelor de
securitate, în condiții obișnuite, utilizarea lor se face în deplină siguranță. În cazul unui cutremur apar, însă, situații neprevăzute care pun în pericol viața
oamenilor și calitatea mediului. Prin utilizarea soluțiilor iSentinel® personalizate (iSentinel® HOME, iSentinel® IMMO, iSentinel® INDUSTRY) în funcție de
specificul activității și de necesitățile beneficiarului, toate aceste pericole sunt mult reduse sau dispar total. Soluțiile iSentinel® INDUSTRY permit
declanșarea unui număr nelimitat de protocoale de protecție specifice. În plus, prin utilizarea unor senzori suplimentari de gaz, fum, apă, temperatură etc. și
prin interconectarea acestui sistem cu cele existente deja în clădire, tip BMS (Building Management System) sau Centrală de Incendiu, se realizează protecția
integrată a obiectivului.

“În vederea protejării blocului nostru contra incendiilor cauzate de

cutremur, asociația de proprietari a blocului 44, scara 2, a decis acum
8 ani montarea soluțiilor inteligente de protecție și avertizare seismică
iSentinel® IMMO care să întrerupă alimentarea cu gaz înainte de
producerea cutremurului.
iSentinel® asigură pe de-o parte protecția la incendiu, și pe de altă
parte linistea și mulțumirea că am făcut tot ce puteam în sensul
acesta.
Odată problema rezolvată, membrii asociației au putut să se ocupe de
problemele curente, fără grija unor consecințe neplăcute cauzate de
un eventual cutremur.
În tot acest timp sistemul a funcționat așa cum ne-am așteptat și nu a
declanșat alarme false din cauza tramvaielor care trec prin fața
blocului, deși vibrațiile zilnice destul de ample au făcut ca de-a lungul
anilor zidul exterior să se fisureze puțin peste nivelul solului. Fisura se
poate încă vedea pe peretele exterior al blocului nostru, către stradă.”
Luminița Severin
Administrator Bloc 44, Scara 2
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