
Connected Life Safety Services (CLSS)



AȚI PUTEA FURNIZA CU UȘURINȚĂ 
RAPOARTE DIGITALE DE 
CONFORMITATE PROPRIETARILOR 
DE CLĂDIRI?

AȚI PUTEA SIMPLIFICA PUNEREA 
ÎN FUNCȚIUNE ȘI PREDAREA 
NOILOR SISTEME INSTALATE?

AȚI PUTEA OBȚINE RAPID INFORMAȚII 
DESPRE STAREA SISTEMULUI FĂRĂ A 
PĂRĂSI BIROUL?

AȚI PUTEA MONITORIZA ÎNTREGUL 
PORTOFOLIU DE MENTENANȚĂ PE UN 
SINGUR ECRAN FĂRĂ A PĂRĂSI BIROUL?

AȚI AVEA NEVOIE DE UN SINGUR 
TEHNICIAN PENTRU FIECARE VIZITĂ?

AȚI PUTEA AJUTA MAI BINE TEHNICIENII 
SĂ EVITE ÎNTÂRZIERILE LA FAȚA 
LOCULUI ȘI SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ AU 
COMPONENTELE POTRIVITE ÎN MAȘINĂ?

CUM 
AR FI 
DACĂ



Accesul de la distanță vă oferă o imagine consolidată a sistemelor clienților dumneavoastră și o 

perspectivă asupra progresului operațiilor de mentenanță planificate. Este posibilă prezentarea 

generală a progresului procesului de mentenanță în raport cu planificarea, precum și accesarea 

printr-o simplă apăsare de buton a rapoartelor obligatorii și a celor de altă natură .

CLSS vă pune la îndemână funcționalități esențiale ale centralei. Puteți să dezactivați ieșirile, să 

activați dispozitivele de alarmare, să resetați centrala, să comutați LED-urile pentru a confirma 

locația și chiar să inițiați procedura de testare a detectoarelor.

CLSS vă permite conectarea la cloud, unde sunt stocate datele exportate din centrala de detectare și 
alarmare la incendiu prin intermediul unui gateway permanent sau portabil. Astfel este peris accesul 
la vârsta, tipul și starea dispozitivelor.

CLSS oferă o imagine defalcată după dispozitiv, clădire, client, oraș sau la nivel global. 
Informațiile privind vârsta, sănătatea și starea sistemului permit o planificare mai eficientă 
a mentenanței, precum și monitorizarea în timp real a evenimentelor din sistem.

Funcționalitatea de control a aplicației mobile CLSS vă permite să efectuați teste cu un singur om la 
fața locului. Prin intermediul aplicației mobile vi se oferă permanent o perspectivă a întregului sistem 
pe parcursul operațiilor de mentenanță efectuate în anumite zone ale clădirii, eliminând necesitatea de 
a avea prezent un al doilea tehnician.

CLSS le permite tehnicienilor să pregătească următoarea lor vizită la fața locului înainte 
de a se prezenta la locul stabilit. Informațiile detaliate despre starea sistemului pot fi 
vizualizate, crescând rata inițială de remediere și performanța operațiilor de mentenanță.

Funcțiile descrise mai sus sunt dependente de particularitățile sistemului 
instalat și pot deveni disponibile în regiune la o dată ulterioară.



 APLICAȚIA 
CLSS
Honeywell Connected Life Safety Services 
plasează conectivitatea în centrul protecției 
împotriva incendiilor, oferind vizibilitate în 
timp real pentru a permite luarea de decizii 
corecte și în timp util.

Vizibilitatea îmbunătățită susține reacția 
inteligentă, valorificând puterea datelor 
pentru o gestionare mai sigură, conformă 
și mai eficientă a sistemelor de protecție 
împotriva incendiului.





CONECTIVITATE

HONEYWELL FIRE ÎNȚELEGE VALOAREA RELAȚIILOR DE 
ÎNCREDERE DINTRE PARTENERI ȘI CLIENȚII ACESTORA.

CLSS conectează și identifică fiecare centrală și dispozitiv din clădire, 
sporind încrederea utilizatorilor finali că întregul sistem este pus în 
funcțiune, întreținut sau administrat.

PRIN CONECTIVITATE, CLSS OFERĂ PARTENERILOR 
NOȘTRI O VALOARE SPORITĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE BAZA 
DE INSTALARE EXISTENTĂ

CLSS identifică nevoile de îmbunătățire în întregul sistem pe baza 
stării și a vechimii dispozitivelor, precum și a gestionării versiunilor 
tuturor centralelor.

CLSS OFERĂ PROPRIETARILOR ȘI ADMINISTRATORILOR DE 
CLĂDIRI SISTEME DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
CARE PREZINTĂ ACEEAȘI UȘURINȚĂ DE UTILIZARE ȘI 
CONECTIVITATE CA ȘI ALTE SISTEME PENTRU CLĂDIRI, 
CUM AR FI SISTEMELE DE SECURITATE ȘI BMS

CLSS realizează acest lucru cu ajutorul unei aplicații ușor de utilizat, 
care rulează pe desktop și pe terminale mobile. CLSS se bazează 
pe încrederea de care ne bucurăm în relația cu partenerii noștri 
de distribuție, datele clienților nefiind disponibile pentru Honeywell. 
Puteți avea siguranța că datele dumneavoastră de utilizator final sunt 
securizate și accesibile doar dumneavoastră.

Conectivitatea end-to-end bazată pe cloud 
a CLSS reprezintă viitorul sistemelor de 
protecție împotriva incendiului, oferind 
administratorilor de clădiri și partenerilor 
noștri noi oportunități de a optimiza siguranța 
clădirii.



VIZIBILITATE

CLSS REDUCE COMPLEXITATEA ȘI COSTURILE 
LEGATE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A SISTEMULUI

Aplicația CLSS vă oferă posibilitatea de a efectua o serie de 
acțiuni fără a fi nevoie să reveniți la centrală. Aceste acțiuni 
pot fi utilizate pentru eficientizarea proceselor de punere în 
funcțiune și de mentenanță.

CLSS INTEGREAZĂ DISPOZITIVE DE PROTECȚIE 
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN SISTEMELE 
EXISTENTE, FĂRĂ DEFECȚIUNI

Vizibilitatea CLSS asupra întregului sistem permite 
diagnosticarea clară, rapidă și precisă a defectelor, 
contribuind la reducerea rezultatelor fals pozitive și poate 
elimina nevoia efectuării de vizite la fața locului.

CLSS REDUCE TIMPUL ȘI RESURSELE NECESARE 
PENTRU GĂSIREA SURSEI 
DEFECȚIUNILOR SISTEMULUI.

Vizibilitatea de la distanță oferită de CLSS permite 
diagnosticarea clară, rapidă și precisă a defectelor, 
contribuind la reducerea rezultatelor fals pozitive și poate 
elimina nevoia efectuării de vizite la fața locului.

CLSS oferă în timp real o vizibilitate 
sporită asupra performanței sistemului, 
reducând costurile operaționale de 
mentenanță și asigurând în același timp 
performanța optimă și conformitatea 
sistemelor critice de protecție împotriva 
incendiilor.

INFORMAȚII

PRIN MODUL DE PREZENTARE A INFORMAȚIILOR, 
CLSS ÎI AJUTĂ PE PARTENERII NOȘTRI SĂ RĂMÂNĂ 
CU UN PAS ÎNAINTEA NEVOILOR CLIENȚILOR LOR.

Pe baza datelor în timp real și a mijloacelor avansate de 
raportare ale CLSS, partenerii noștri știu când și unde sunt 
necesare lucrări de mentenanță și de îmbunătățire, adesea 
înainte ca echipele de la fața locului să descopere că există 
o problemă. De asemenea, vizibilitatea de la distanță a 
CLSS poate ajuta la evitarea apelurilor inutile și la creșterea 
semnificativă a economiilor operaționale, fapt care afectează 
eficiența activității.

SISTEMELE CLSS ÎN TIMP REAL ÎI AJUTĂ PE 
PARTENERI SĂ OFERE  
VALOARE  UTILIZATORILOR FINALI.

Monitorizarea performanței în timp real a CLSS le oferă 
partenerilor dovezile și informațiile de care au nevoie pentru 
a evalua în mod proactiv problemele potențiale și pentru a 
propune planuri de acțiune utilizatorilor finali – în timp ce se 
aliniază la planurile de costuri operaționale sau la bugetele 
alocate mentenanței.

Pentru a conecta centralele și dispozitivele 
la o nouă suită de servicii cloud, CLSS 
folosește informații în timp real pentru 
a elimina alarmele false, operațiunile 
neprevăzute de mentenanță și alte 
evenimente perturbatoare care afectează 
eficiența activității.

Funcțiile descrise mai sus sunt dependente de particularitățile sistemului 
instalat și pot deveni disponibile în regiune la o dată ulterioară.
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