
O NOAPTE LINIŞTITĂ ÎNTR-UN ORAŞ SIGUR

iSentinel® îţi salveaza Viaţa, 

Casa  şi Afacerea în caz de cutremur



iSentinel® 
sistemul inteligent

de protecţie seismică



Misiunea noastra: 
Salvarea vieţii oamenilor și protecția patrimoniului



Trăim într-o 
zonă
seismică

* 30 de seisme între 6-7 grade pe Richter în

ultimii 100 de ani

•*cutremure majore: 

– la 37-40 de ani - un cutremur major 

– la 200 de ani unul și mai mare

La noi se suprapune sfârșitul perioadei de 37 de 

ani cu sfârșitul celei de 200 de ani

SPECIALIŞTII PREVĂD CĂ 

URMĂTORUL CUTREMUR MARE 

VA FI FOARTE PUTERNIC



Natura solului face ca în unele zone undele

seismice să fie atenuate și în altele amplificate



NU putem împiedica producerea

unui cutremur dar putem evita

consecinţele lui



SEISME: legislaţia inechitabilă

Soluţia curentă

STRUCTURA – protecţie foarte bună / INSTALAŢIILE - ignorate

Năruirea

Clădirii

* Incendii Gaz

* Incendii electric.

* Inundaţii

* Explozii

* Mediul în

* pericol

BUT
Autorităţile anunţă doar ce se întâmplă (s-a întamplat deja) în zona Vrancea

1. Nu am informaţii exacte despre ce se intamplă CLĂDIRII MELE

-> nu pot lua decizii corecte

2. Nu beneficiez de protecţie dacă nu sunt o instituţie importantă, situată in BUCUREŞTI

3. Nu toate epicentrele sunt cunoscute / acoperite de catre autorităţi.



Problema

* Victime datorate dărâmării totale sau parțiale a unor
imobile

* Incendii și explozii determinate de scurgerile de gaze 
sau de scurt-circuitele instalațiilor electrice

* Distrugerea instalațiilor electrice, de apă și a oricăror
altor utilități

* Deterioarea diverselor infrastructuri

* Poluarea mediului Naruirea

cladirilor

Scurgeri

de gaze

Instalatii

electrice

Linii de 

productie

Altele

Pagubele produse de seisme



PROTECŢIE - prin oprirea automată a 

gazului si / sau celorlalte utilități și pornirea

automată a  sistemelor care pot evita

producerea pagubelelor

AVERTIZARE DIN TIMP în cazul

producerii unui seism major

PROTECŢIE INTEGRATĂ 
Prin conectarea la BMS  si/sau

centrala de incendiu

Soluția iSentinel®
Sistemul inteligent de protecție seismică



Schema electrica de conectare

Elementul 

de executie 

la exterior

..



Tehnologia folosită:
Gathering + Inovație
Premiată la expoziții de inventică
naționale și internaționale



Schema de principiu protecţie gaze

Elementul 

de executie 

la exterior

..



Cum arată montat?

Elementul 

de executie 

la exterior

Senzorul şi tabloul

electric inteligent

la interior

.



Montaj Fabrica FAURECIA VALCEA

Elementul 

de executie 

la exterior

.

.

senzorul seismic  şi tabloul electric inteligent



Montaj AVON BUCURESTI –
senzorul seismic şi tabloul electric inteligent

Elementul 

de executie 

la exterior

.

.



Montaj AVON BUCURESTI - electroventilul

Elementul 

de executie 

la exterior

.

.

ÎNAINTE DUPĂ DETALIU



Cum funcţionează ?

Pasul 1

Senzorul recepționează unda 

primară a seismului. Dacă are peste 

o valoare de prag transmite mai

departe un semnal de alertă cu 

cateva secunde sau zeci de secunde 

înainte de sosirea undei distructive. 

Pasul 2

Unitatea centrală primește semnalul de 

la senzor, analizează și transmite 

decizia de blocare.

Pasul 3

Electrovalva primește impulsul de la 

unitatea centrală și blochează gazul. Poate fi 

blocată orice utilitate (electricitate, apă) și 

declanșat orice sistem de protecție.



Scenariu de propagare

a undelor distructive în România

Sistemul SHOOTING (ştim ce se întâmplă la alţii)



Sistemul® iSentinel 

de depistare a undelor distructive

Sistemul GATHERING

Focar 1

Focar 3

Focar 2

Loc 1

Loc 2

(ştim ce se întâmplă la noi)



Ce pot face în 8 secunde?



Teste



ALARMA FALSĂ când trece TRAMVAIUL?

NU !
Senzorul seismic a fost testat în 11 situaţii în care sunt generate vibraţii

puternice (tren, autostradă, uşi trântite, pickhammer, difuzor puternic,  

Un filtru performant blochează

toate vibraţiile care nu au forma 

de undă seismică.

electrosmog etc.) şi niciuna dintre ele nu a declanşat eronat alarma



ALARME FALSE: testat cu succes



Domenii de aplicare

Rezidenţial Non-rezidențial

Case

Blocuri

IndustrieClădiri administrative

Clădiri de birouri



Detectează seismele cu epicentrul oriunde în România şi în jurul României 

Închide alimentarea cu gaz a clădirii din exterior sau declanșează un sistem de protecție personalizat

Reacţionează instantaneu la detecţia undei P (de atenţionare) a unui seism major

Lansează un semnal de alarma cu câteva secunde sau zeci de secunde înainte de sosirea undei 
distrugătoare (S) 

Semnalizare vizuală cu LED 

Semnalizare sonoră 

Anunţă atât seismul principal cât şi replicile seismului

Filtru foarte performant de evitare a alarmelor false (vibraţiile produse de trafic greu, lucrari, etc.)

Poate opera orice alt sistem necesar protecţiei imobilului (opţional) / se cupleaza la BMS

Nu necesită abonament  

Funcţionează chiar în timpul întreruperilor accidentale de current, timp de mai multe zile

Nu depinde de transmiterea unui semnal extern / infrastructura

Poate fi folosit oriunde în ţară, poate fi mutat cu usurinta.

Închide încă două sisteme (de exemplu: alimentarea cu energie electrică a clădirii sau echipamentelor / 
utilajelor şi circuitele hidraulice - alimentare apă / agent termic) 

Monitorizează permanent încăperea şi anunţă pierderile accidentale de gaz chiar în absenţa
cutremurului 

Include şi montajul

Sistemul iSentinel®

iSentinel ®
LIFE 

ADVANCED+

5450 euro+TVA*

iSentinel ®
LIFE 

ADVANCED

4410 euro+TVA*

iSentinel ®
LIFE BASIC

2450 
euro+TVA*

* Preţurile sunt pentru conducte de până la 1 ½ inch şi curenti de până la 63A. Pentru diametre sau curenţi mai mari preţul se va adapta. 



iSentinel®



iSentinel®



Return of 
investment

Investitia in achizitia 

sistemului inteligent de 

protectie antiseismica 

iSentinel este amortizata 

prin grija fata de oameni, 

evitarea pagubelelor si 

continuitatea businessului.

Avantajele iSentinel®

Viața/Sănătate Oameni

Protecție Clădire şi Bunuri

Continuitate Business

Scade prima de asigurare
(costul de amortizeaza din primul an)

Evită poluarea mediului



Avantajele

iSentinel®



iSentinel® - largă recunoaştere internaţională



Folosesc iSentinel® cu deplină satisfacţie :



Cladirea IBM

Tower Center 

International 

Cladirea Green Gate

Complex Agroalimentar 

Crangasi

Colegiul Iulia Hasdeu

Folosesc iSentinel® cu deplină satisfacţie :



De ce acum? 

MAI TÂRZIU POATE FI

PREA TÂRZIU



FOR YOUR SAFETY
for your business

iSentinel®

INSTALEAZĂ ACUM
Protecţia de care ai nevoie

Pentru VIAŢĂ,
Pentru CASA TA,

Pentru AFACEREA TA

www.iSentinel.ro +40 726 525 595


