
Soluții inteligente de protecție și
avertizare seismică iSentinel®
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Birouri din imobile
individuale

SUA, locuințe private, 
firme private, 
apartamente, case
unifamiliale

România, locuințe 
private, firme private, 
apartamente, case
unifamiliale

Centrale Termice de
cartier in Bucureşti

Cladirea FEPER –
platforma industriala 
Pipera

Bisericile Sf. Mina,
Tunari, Herastrau, 
Mănăstirea Ţigăneşti, 
Ilfov

Elveția, locuințe 
private, firme private, 
apartamente, case
unifamiliale



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 inteliogente de protecție și avertizare seismică. Nu trăim în orașe perfecte, dar le
putem transforma în sanctuare ale liniștii și siguranței la cutremur.

DOCTOR-INGINER MIRCEA MANOLESCU

CEO & FONDATOR A BETTER LIFE SOLUTIONS® , 
INVENTATOR ISENTINEL®, SUPER SHELTER®, 
SUPERDESK®, INTI MINAS SHELTER®



Soluțiile noastre
inteligente



iSentinel®
INTI MINAS 



Peste 15 ani de excelență.
Sunt singurele soluții de
avertizare și protecție
seismică din lume.

UNICE ÎN LUME

Au peste 100 de distincții
câștigate la expozițiile de
inventică naționale și
internaționale.

PREMII INTERNAȚIONALE

Funcționează fără
curent

15 ZILE

Pentru fiecare industrie

SOLUȚII 
PERSONALIZATE

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Quick Facts



CONFIGURAȚIA DE BAZĂ INDUSTRY
• Senzor seismic iSentinel®
• Tablou electric inteligent iSentinel® Industry (tip industrial mare) cu

număr nelimitat de intrari și ieșiri
• Comandă automatizată orice echipament
• Preluare semnal 220V de la detectorii existenți și de la cei

suplimentari
• Preluare semnal de la senzorul seismic și de la contactele ND libere

de potențial de la detectorii existenți și de la cei suplimentari
• Conexiune în Centrala de incendiu sau în BMS
• Alarmare generală și locală specifică de cutremur
• Buton manual alarmă cutremur - inclus panic button
• Pregatire de comportare la cutremur / setare mindset
• Instructaj în caz de seism, durata 2 ore

OPȚIUNI
• Adresare publică - conexiuni + difuzoare de interior
• Execuție întrerupere apă (suplimentar: tablou electric alimentat din

tabloul de consumatori vitali )
• Folosirea electroventilului existent, dacă îndeplinește condițiile (ND,

ext.)
• Întrerupere electricitate
• Aducerea ascensoarelor la parter
• Oprire material rulant
• Oprire centrifuge
• Izolare recipiente cu substanțe periculoase
• Monitorizare suplimentară incendii și scăpări de gaze combustibile în

zonele de interes
• Orice altă protecție personalizată
• Electrovane suplimentare



Destinată exclusiv segmentului industrial, pentru 
protecția oamenilor, a investiției și pentru continuitate 
în business
• Realizează protecția integrată a obiectivului
• Protejează viața și bunurile prin evitarea incendiilor și exploziilor
• Protejează documentele și bunurile prin evitarea inundării
• Protejează instalațiile și echipamentele industriale
• Protejează mediul
• Întrerupe automat alimentarea cu gaze din exteriorul clădirilor
• Întrerupe automat apa și curentul
• Oprește echipamentele industriale
• Încetinește sau oprește materialul rulant și centrifugele
• Declanșează orice protecție personalizată
• Oferă angajaților timpul necesar pentru a se adăposti în siguranță
• 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)
• Funcționează chiar în cazul unei pene de curent de până la 15 zile
• Evită întreruperea nejustificată a proceselor de producție, datorată aprecierii eronate a magnitudinii seismului
• Reacționează atât la cutremurul principal, cât și la toate replicile lui
• Asigură redundanța prin cuplarea cu un alt sistem de detecție cutremur
• Poate fi instalată oriunde în țară sau străinătate
• Poate fi mutată
• Asigură protecția indiferent de unde 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, au consecință, pe lângă - distrugerea clădirilor, a
activelor firmelor, a patrimoniului persoanelor fizice și juridice, distrugerea irecuperabilă a operelor de artă, distrugerea sistemelor și echipamentelor industriale - și poluarea mediului înconjurător.
Întocmirea și aplicarea automată a 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, SCADA și Centrală de Incendiu participă la realizarea protecției integrate a clădirii.

VIAȚĂ-SĂNĂTATE

VIAȚA UTILIZATORILOR ESTE PROTEJATĂ ÎN MOD DIRECT
ȘI INDIRECT: PRIN ALARMARE 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 CLĂDIRII TOTALE SAU PARȚIALE, DE
CĂDEREA UNOR OBIECTE GRELE, ÎMPROȘCAREA CU
CIOBURI DE STICLĂ SAU FAIANȚĂ ETC., DEJA CUNOSCUTE.

SCADE PRIMA DE ASIGURARE

Ca urmare a scăderii riscului seismic, scade și prima de
asigurare, ajungând astfel ca investiția nu numai că se
recupereze în timp record, dar odată recuperată, produce și
economii deloc de neglijat. Cuantumul primelor de asigurare
pentru o clădire protejată cu sistemul 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 unei soluții
iSentinel® personalizate (HOME, IMMO, Industry) în funcție de
specificul activității și de necesitățile beneficiarului, toate
aceste pericole sunt mult reduse sau dispar total. Soluția
iSentinel® Industry permite 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 sau Centrală de Incendiu, se realizează protecția
integrată a obiectivului.

CONTINUITATE DE BUSINESS

Prin evitarea distrugerilor consecutive a unui cutremur,
adoptarea unei soluții inteligente de protecție și avertizare
seismică iSentinel® permite reluarea activității la scurtă
vreme după aceea. Acest lucru, pe lângă faptul că
patrimoniul rămâne intact, permite și onorarea cu
întârziere minimă sau zero a contractelor, ceea ce
reprezintă un avantaj concurențial: întotdeauna clienții se
reorienteaza către cei care sunt capabili să le satisfacă
necesitățile la timp.
Repararea distrugerilor produse de cutremur sunt plătite
de asigurator (cu condiția ca acesta să nu dea faliment,
cum s-a întâmplat la 9/11), dar nu acoperă și profitul
pierdut până la remedierea situației și reînceperea
lucrului.
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FABRICA PURATOS

Fabrica PURATOS și-a implementat încă din faza de
construcție un sistem inteligent de protecție antiseismică
pentru sistarea alimentării cu gaze naturale în caz de
cutremur.
Sistemul funcționează încontinuu încă din anul construcției
fabricii 2006. În tot acest timp nu s-a declanșat nicio alarmă
falsă, deși în zonă există trafic greu care produce vibrații
frecvent. Pentru siguranță am efectuat periodic testarea
sistemului și ne-am asigurat că funcționează.
Suntem încântați să avem acest sistem, ne simțim în
siguranță știind că ne asigură protecția și ne gândim să îl
extindem și pentru oprirea unora dintre procesele
tehnologice ale fabricii, pentru a preveni pierderile și
deteriorarea echipamentului în caz de cutremur.

Silviu Petrișor
Technical Supervisor



CONTACT

isentinel.ro

SCRIE-NE SAU SUNĂ-NE

office@isentinel.ro

+40 726 525 595

VIZITEAZĂ-NE

/company/sentinel---sisteme-automate-de-protectie-antiseismica/

/iSentinel.ro


