
Soluții inteligente de protecție și
avertizare seismică
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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



Cine suntem și ce
facem?

Te invităm să ne cunoști și să afli povestea noastră ce se întinde pe
parcursul a 15 ani. Cu medalii de aur și recunoașteri internaționale.



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.



Misiune & Viziune
Și noi le avem. Este nevoie de ele pentru că ne ghidează fiecare pas și ne identifică cu
fiecare dintre voi. Dacă avem cu toții aceleași valori, aceeași misiune și viziune, putem
spune că am schimbat puțin lumea. În bine și în siguranță.

Protecţie, Siguranţă, Libertate,
Stabilitate, Confort - sunt lentilele prin
care noi vedem viitorul tău, al celor dragi
ție, al afacerii tale. Așa vedem VIITORUL
NOSTRU, AL TUTUROR.

Oferim protecție și siguranță personală,
familiilor, angajaților, antreprenorilor și
bunurilor acestora, prin utilizarea
soluțiilor inteligente de protecție și
avertizare seismică iSentinel®.

Echipa iSentinel® este alcatuită din oameni
a căror misiune este salvarea vieții și
bunurilor semenilor lor în cazul
cutremurelor distrugătoare. Suntem
profesioniști pasionaţi de valorile umane
care pot fi integrate în inteligenţa artificială.

Ne punem întrebări şi căutăm răspunsuri
permanent, din dorinţa şi responsabilitatea
de a proteja viaţa, bunurile, clădirile și bunul
mers al afacerilor.

MISIUNE VIZIUNE



Cine a inventat iSentinel®
Și noi avem un creator. Care s-a inspirat din nevoile tale și ale societății. Nu trăim în orașe
perfecte, dar le putem transforma în sanctuare ale liniștii și siguranței chiar și în caz de
cutremur major.

Au fost inventate în 2005 de către Fondatorul și Lord Dr. Ing. Mircea
Manolescu. De-a lungul timpului, au câștigat peste 100 de distincții la
expozițiile de inventică naționale și internaționale. În prezent a fost
desemnat #1 pe plan mondial în materie de protecție seismică, în
2021 la Expoziția Internațională de Inventică de la Toronto - iCAN.

DOCTOR-INGINER MIRCEA MANOLESCU

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



Quick Facts

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

UNICE ÎN LUME

#1 mondial din 2021 în domeniul
protecției seismice.
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



Tipuri de soluții inteligente
iSentinel®

În 2019 ne-am dat seama că piața
cere soluții inteligente personalizate.
Așadar, te-am ascultat. Descoperă
iSentinel®, soluțiile inteligente de
protecție și avertizare seismică.



iSentinel™
INTI MINAS 





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 soluțiilor de a comunica cu
alte sisteme de tip BMS (Building Management
System), SCADA și Centrală de Incendiu participă la
realizarea protecției integrate a clădirii.

01 02
VIAȚĂ - SĂNĂTATE

Viața utilizatorilor este protejată în mod direct și
indirect: prin avertizare 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
afara celor generate de prăbușirea totală sau parțială a
clădirii, 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, poate scădea și
prima de asigurare, ajungând astfel ca investiția nu numai
să se recupereze în timp, dar odată recuperată, poate
produce chiar economii utilizatorului. Cuantumul primelor
de asigurare pentru o clădire protejată cu sistemul
iSentinel® depinde de societatea de asigurări la care este
întocmită polița.
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CONTINUITATE BUSINESS

Prin evitarea distrugerilor consecutive unui cutremur,
utilizarea 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
reorienteaza 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.
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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 (HOME, IMMO, 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.
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Avantajele iSentinel®



REZIDENȚIAL SPAȚII COMERCIALE CLĂDIRI DE BIROURI

BLOCURI CLĂDIRI ADMINISTRATIVE INDUSTRIE

Domeniile de aplicare iSentinel®



IA O PAUZĂ.
GÂNDEȘTE-TE.

CE VEI FACE LA CUTREMUR?



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


