CENTRE DE PRELUCRARE
A DATELOR
SIGURE, EFICIENTE
ȘI REZISTENTE
Descoperiţi gama noastră de soluţii de siguranţă și de securitate la
incendiu dedicată centrelor de prelucrare a datelor, care vă ajută să
detectaţi pericolele și să răspundeţi cât mai repede posibil în situaţii de
urgenţă, protejându-vă astfel personalul și datele.

FĂRĂ GRIJI
PENTRU DATELE DVS.
În era digitalizării, cea mai valoroasă resursă a lumii
nu mai este petrolul, ci datele. Investiţiile strategice
pentru infrastructura centrelor de prelucrare a
datelor reprezintă factorul principal care face
diferenţa. Odată cu creșterea consumului de putere
și cu nevoia de conformitate, centrele de prelucrare
a datelor trebuie să fie sigure, rezistente și eficiente.
Din acest motiv, tehnologiile de combatere a
incendiilor și de securitate trebuie să poată îndeplini
noile cerinţe ale domeniului.
CERINŢE-CHEIE
AVANTAJE
PENTRU CENTRELE DE
GARANTATE
PRELUCRARE A DATELOR DE HONEYWELL
• Fiabilitatea

• Sisteme de detectare a incendiilor cu avertizare și prevenţie timpurii

• Managementul robust al ID-urilor

• Număr redus de alarme false

• Protecţie sporită prin mai multe niveluri
de securitate

• Sisteme pe mai multe niveluri cu securitate logică și management fiabil
al ID-urilor

• Utilizare 24/7 cu mecanisme automate
de siguranţă în caz de avarie

• Securitate 24/7 cu mecanisme automate de siguranţă

• Protecţie pentru zonele de înaltă
securitate
• Protecţie împotriva riscului tot mai
frecvent de atacuri cibernetice
• Cele mai bune tehnologii din domeniu
pentru atragerea clienţilor

• Un singur partener pentru produse de protecţie la incendiu, de adresare
publică şi alarmare vocală și de securitate
• Integrare cu tehnologii și sisteme analitice de cea mai recentă
generaţie, inclusiv cu cele ale terţilor
• Securitate cibernetică maximă și sisteme cu capabilitate cloud
• Raportare automatizată a conformităţii cu reglementările

• Eficienţă operaţională

• Monitorizare centrală de la una sau mai multe dispecerate locale sau
globale

• Conformitate a operaţiunilor de
mentenanţă

• Sisteme scalabile și flexibile care pot fi adaptate la noile necesităţi
• Costuri reduse de instalare și de mentenanţă
• Asistenţă pentru vânzări și training

SOLUŢII HONEYWELL
PENTRU CENTRELE DE
PRELUCRARE A DATELOR
Reducerea riscului din centrele de date presupune prevenţia și capacitatea de a identifica pericolele
critice și de a reacţiona rapid. Aplicaţiile de securitate cu mai multe niveluri asigură locaţiei
dumneavoastră protecţia și controlul necesar pentru reducerea întreruperilor și a pericolelor de
pătrundere neautorizată. Pe lângă siguranţă în caz de avarie și sisteme de securitate, centrele de
prelucrare a datelor trebuie să deţină cele mai bune sisteme de detectare a incendiilor.
Zonele sensibile necesită sisteme de detectare a incendiilor cu sensibilitate reglabilă, realizată prin
detectoare de fum cu aspiraţie. De asemenea, sistemul de supraveghere a bateriilor de acumulatoare
Li-ion Tamer vă poate oferi o alertă timpurie la defectarea acumulatoarelor litiu-ion.
Ofertele Honeywell de protecţie împotriva incendiilor și de securitate vă ajută să răspundeţi
evenimentelor critice și să depășiţi nivelul normal al așteptărilor, oferindu-vă capacităţile necesare
pentru adaptare și extindere, pentru optimizarea timpului de funcţionare și a eficienţei și pentru
protejarea bunurilor, a oamenilor și a datelor dumneavoastră.

RAPORTAREA CONFORMITĂȚII
Managementul certificării și al
raportării conformității
Pro-Watch®
Managementul drepturilor de
acces Pro-Watch (ARM)
Integrare
HR/Active Directory

INTEGRARE VIDEO
Managementul facil și fiabil al
supravegherii video din mai multe
locații prin Security Console
Verificare video pentru un
răspuns rapid și o urmărire
combinată a auditului

MANAGEMENTUL ACCESULUI
Control al accesului fără contact
Managementul ID-urilor și al
distribuitorilor
Integrarea bazei de date cu sistemele HR

DETECTAREA
FOCURILOR DE ARMĂ
Integrare API
cu EAGL și PW
Hartă în timp real
cu stare

PROTECȚIA
PERIMETRALĂ
CCTV
Gateway ADPRO IFT
Analize LoiterTrace
Tururi perimetrale
automatizate

MANAGEMENTUL ECUSOANELOR
MANAGEMENTUL VIZITATORILOR
MANAGEMENTUL BUNURILOR

MONITORIZAREA PERSONALULUI
ȘI A VIZITATORILOR
Management video MAXPRO®
Contorizarea persoanelor
Screening temperatură
Gateway ADPRO IFT

MONITORIZAREA
PROCESULUI DE ALARMARE
Monitorizare a proceselor critice
nesupravegheate
DETECTAREA INCENDIILOR
Aspirație (VESDA)
Detectoare de fum
Detectoare de căldură
MONITORIZAREA AVARIILOR ACUMULATOARELOR
Detectare a degajărilor de gaze
cu ajutorul sistemului Li-ion Tamer
ANALIZĂ VIDEO
Aplicarea măsurilor de distanțare socială
și de utilizare a măștilor
Detectare HSE Slip & Trip
Supraveghere parcare
ANPR la terminalul de intrare / ieșire

ZONE CU ACCES RESTRICȚIONAT
Management al ID-urilor și al certificatelor
Acces biometric / fără contact

CONNECTED LIFE SAFETY
SERVICES (CLSS)
Soluții bazate pe cloud și aplicații
mobile pentru mentenanță și
reportare la distanță

ADRESARE PUBLICĂ /
ALARMARE VOCALĂ
VARIODYN, linia de produse complet
certificată
Evacuare rapidă a persoanelor în caz de
urgență
Mesaje clare pentru comunicări interne

SISTEME DE ALARMARE LA INCENDIU
Centrale ESSER by Honeywell
Dispozitive de alarmare
GESTIONAREA EVACUĂRII
Management automatizat Pro-Watch prin apel nominal

HONEYWELL ESTE PREZENT ÎN CENTRELE DE PRELUCRARE
A DATELOR DIN REGIUNE ȘI DIN ÎNTREAGA LUME.
ONET
POLONIA
BLACK ROCK
UNGARIA
BEYOND.PL
POLONIA
ICM OCEAN
POLONIA
HSBC
POLONIA
BLOOMBERG
POLONIA
ORANGE
POLONIA
SEPS
PODUNAJSKE BISKUPICE
SLOVACIA

MULTIFUNCTIONAL
CENTER
MALOVANKA
REPUBLICA CEHĂ

VOLKSWAGEN

INTERXION
AUSTRIA

BMW

MICROSOFT
DIVERSE ŢĂRI

JACK DANIELS

FACEBOOK
SAMSUNG
BOEING

T-MOBILE
AUSTRIA

TOYOTA

AT&T

LG

INTEL

VODAFONE
APPLE
CITI BANK

SISTEME DE ALARMARE
LA INCENDIU
DETECTOARE DE FUM
CU ASPIRAŢIE VESDA
SOLUŢII PA/VA
SISTEME INTEGRATE DE
CONTROL AL ACCESULUI
ȘI ANTIEFRACŢIE
SECURITATE BAZATĂ
PE CLOUD
PLATFORMĂ DE
SECURITATE INTEGRATĂ
SUPRAVEGHERE VIDEO
SISTEME DE DETECTARE
A EFRACŢIEI
CONTROL AL ACCESULUI

Honeywell Life Safety Romania S.R.L.
Str. Salcâmilor, Nr. 2 bis
305500 Lugoj
Romania
hls-romania.com

Iulie 2021
© 2021 Honeywell International Inc.

