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DEPOZITE
PROTEJATE 
BUNURI 
LIVRATE

Când vine vorba de spațiile de depozitare, asigurarea 
protecției împotriva incendiilor nu este o sarcină ușoară. În 
spațiile mari și deschise, cu valori ridicate ale fluxului de 
aer, fumul se diluează rapid, ceea ce împiedică detectoarele 
tradiționale să semnalizeze alarmele la timp. De asemenea, 
incendiile din depozite se pot răspândi rapid din cauza 
stocării compacte pe verticală, lăsând puțin timp de reacție 
la eveniment. În acest context, tehnologia avansată de 
detectare și alarmarea vocală permit avertizarea timpurie, 
devenind indispensabile pentru evacuarea eficientă și în 
siguranță a depozitelor.
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AFLĂ PRIMUL 
ACȚIONEAZĂ 
PRIMUL

Honeywell dezvoltă soluții personalizate 
pentru sisteme de securitate și protecție 
împotriva incendiilor de zeci de ani. Știm 
cât de importantă este avertizarea timpurie 
pentru siguranța depozitelor. Soluțiile 
noastre sunt concepute pentru a răspunde 
nevoilor specifice de siguranță ale depozitelor 
de toate dimensiunile. Putem îmbunătăți 
siguranța și productivitatea din clădirile 
dumneavoastră cu o gamă variată de sisteme 
avansate de detectare și alarmare la incendiu, 
alarmare vocală și tehnologii de siguranță. 
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Management 
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SOLUȚII 
ÎMPOTRIVA 
INCENDIILOR

Dispozitive 
de alarmare

Sistem pentru uși   
de protecție la incendiu
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PA/VA

Sprinklere

Camere de 
supraveghere

Detectare 
perimetrală 
a mișcării

 

Sisteme de detectare și 
alarmare la incendiu

Centrale de detectare, surse de 
alimentare, detectoare, declanșatoare 
manuale, dispozitive de alarmare, 
transpondere, componente wireless

Connected Life Safety 
Services (CLSS)

Soluții bazate pe cloud, aplicații mobile, 
mentenanță, raportare, stare, gateway 

Sisteme de adresare publică 
/ alarmare vocală (PA/VA)

Controlere, amplificatoare, rack-uri, 
console de apel, playere de muzică, 
difuzoare, surse de alimentare și 
cablare redundante, simulări de 
inteligibilitate a mesajelor vocale

SOLUȚII 
DE SECURITATE
Sisteme antiefracție

Centrale, senzori, cititoare, sisteme de 
închidere, componente radio, module 
de alimentare, încriptare, protecție 
perimetrală

Sisteme de control 
al accesului

Controlere, cititoare on-line/off-
line/wireless/biometrice, module de 
alimentare, încriptare

Sisteme de 
supraveghere video

Înregistratoare, camere, sisteme 
de management, analiză video/
AI, protecție perimetrală

Controlul accesului
 Cititoare biometrice

 Cititoare de carduri RFID

PSIM

Physical Security Information 
Management - Managementul 
informațiilor privind securitatea fizică

Confidențialitatea datelor

RGPD, încriptare, securitate 
cibernetică
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PROTEJAȚI 
OAMENII ȘI BUNURILE

FAAST LT-200 EB  
Conceput pentru a funcționa în condiții 
grele de mediu, în care efectuarea 
lucrărilor de mentenanță este dificilă 
sau în care alte metode de detectare 
a fumului sunt imposibile de aplicat, 
FAAST se pretează și pentru aplicații 
critice mai mici, unde avertizarea 
timpurie este esențială. Pentru o 
gamă largă de aplicații de clasa C. 
Transponder preconfigurat Esserbus 
inclus. 

OPEN AREA SMOKE 
IMAGING DETECTION
Captarea digitală a imaginii, 
fasciculele cu două frecvențe și 
algoritmii inteligenți oferă posibilitatea 
configurării sistemelor OSID astfel încât 
să protejeze orice spațiu, indiferent 
de forma acestuia. Prin utilizarea 
fasciculelor optice în spectrele 
infraroșu și ultraviolet, sistemul 
poate detecta și distinge particulele 
în funcție de mărime, crescând 
imunitatea la factorii perturbatori și 
reducând numărul de alarme false. 
OSID reprezintă o soluție cu costuri 
reduse, fiabilă și ușor de instalat.

BENEFICII

• Avertizare timpurie pentru 
inițierea investigării

• Mai multe praguri de avertizare, 
care inițiază reacția / scenariul 
adecvat nivelului de risc

• Poziționarea tubulaturii de 
aspirație și a punctelor de 
prelevare pe direcția fumului

• Amplasarea detectorului 
pentru o mentenanță ușoară

• Întreaga operațiune de punere 
în funcțiune și de depistare 
a defectelor se poate realiza 
dintr-un singur punct

• Configurația tubulaturii poate 
fi calculată cu precizie

 
SOLUȚII FIABILE DE DETECTARE A INCENDIILOR

We prioritize efficient warehouse operations and provide you with durable, 
ergonomic equipment that meets your specific site needs. When you have the 
right set of tools working for you, protecting and leading people back to safety 
becomes an easier task. You can’t predict incidents, but you can leverage the 
power of voice, evacuation, and video solutions to be the first to react.

VESDA VLI
Dedicat spațiilor de producție și 
depozitelor cu medii murdare, 
detectorul de fum cu aspirație 
VLI (VESDA Laser Industrial) este 
echipat cu filtre multiple, specializate, 
cu volum mare care să protejeze 
camera de detectare și aspiratorul.

VESDA VEP ȘI VEU  
Echipate cu un afișaj cu ecran de 
3,5”, ambele integrează tehnologie 
avansată de detectare cu aspirație 
de ultimă generație, pentru a asigura 
avertizarea timpurie și un grad ridicat 
de imunitate la factori perturbatori 
într-o gamă largă de aplicații. Ambele 
sunt excelente pentru spații cu 
rafturi înalte și depozite înalte.

Prioritatea noastră este de a eficientiza operațiunile din depozite, oferindu-vă echipamente 
durabile și ergonomice care să vină în întâmpinarea necesităților dumneavoastră 
specifice. Utilizând setul corespunzător de instrumente pe care vi-l punem la dispoziție, 
protejarea și punerea în siguranță a angajaților devin sarcini simple. Nu puteți 
anticipa incidentele, în schimb puteți valorifica performanța soluțiilor de alarmare 
vocală, de evacuare și supraveghere video pentru a fi primii care reacționează.



DRE
ELBLĄG, POLONIA

KAN LOGISTIC CENTRE
BIAŁYSTOK, POLONIA

CENTRUL LOGISTIC KAUFLAND
PLOIEȘTI, ROMÂNIA

LOXXESS
TACHOV U NOVÉHO BORU, 
REPUBLICA CEHĂ

PROLOGIS DCO4
NEHVIZDY, REPUBLICA CEHĂ

DEPOZITUL DIN ARICEȘTI 
PRAHOVA, ROMÂNIA

DEPOZITUL SAMEDAY (EMAG)
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

CTPARK
ZAVAR, REPUBLICA CEHĂ

CENTRUL LOGISTIC IKEA
JAROSTY, POLONIA

IKEA
DIVERSE LOCAȚII, AUSTRIA

PROLOGIS 
BRNO, REPUBLICA CEHĂ

SOLUȚIILE HONEYWELL SUNT PREZENTE 
ÎN DEPOZITELE DIN TOATĂ LUMEA.

DEK STAVEBNINY
PRAGA, REPUBLICA CEHĂ

HENKEL LOGISTIC HALL
POZNAŃ, POLONIA

JTI LOGISTIC HALL
GOSTKOWO, POLONIA

ZALANDO   
AMERYKA N. OLSZTYNEK, GŁUCHÓW
POLONIA

REWE LOGISTIC DEPOT
DIVERSE LOCAȚII

VETROPLUS PLOTISTE NAD LABEM
HRADEC KRALOVE, REPUBLICA CEHĂ

SEGRO LOGISTIC PARK
PRAGA, REPUBLICA CEHĂ

PARCUL INDUSTRIAL WDP –
DRAGOMIREȘTI
BUCUREȘTI, ROMÂNIA
  
AMAZON
DIVERSE LOCAȚII

ARVATO
STRYKÓW, POLONIA

IRON MOUNTAIN
REGUŁY, GDAŃSK, POLONIA

IRON MOUNTAIN
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Honeywell Life Safety Romania S.R.L.
Str. Salcâmilor 2 bis

RO-305500 Lugoj, Romania 

www.hls-romania.com

STANDARDUL GLOBAL 
PRIVIND SIGURANȚA 
DEPOZITELOR

• Soluții consacrate și 
personalizabile pentru 
detectare și evacuare

• Standarde înalte de fiabilitate 
și siguranță la nivel global

• Compatibilitate completă cu 
sisteme din generații anterioare

• Costuri de mentenanță reduse 
și durată lungă de viață

• Gamă variată de produse 
dedicate mediilor critice

• Evacuare și prin mesaje vocale, în 
conformitate cu reglementările

Informațiile sunt prezentate sub rezerva 
erorilor ortografice, sau de tipar.
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