SERVICII DE CURENŢI SLABI
Sistemele de curenţi slabi conţin în mod uzual următoarele instalaţii:

Sistem de detecţie, avertizare şi intervenţie în caz de incendiu

Sistem antiefracţie: diverşi senzori antiefracţie precum senzori de mişcare, bariere
infraroşu, senzori acustici şi video, interconectaţi la un poste central.

Sistem de supraveghere video (CCTV): cuprinde mai multe camere de tipuri
diferite, unităţi de stocare şi posturi de monitorizare şi control

Sistem de control acces: controlează uşile, porţile, barierele şi alte căi de acces şi
oferă facilităţi precum contorizare persoane şi autovehicule, identificarea utilizatorului, acces
securizat

Sistem de sonorizare sau de adresare publică: este compus dintr-o serie de
difuzoare conectate la un dispecer local
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Oferim o gamă completă de servicii de curenţi slabi:

Consultanţă pentru validarea unui proiect existent, consiliere privind legile
şi normele în vigoare, pentru alegerea echipamentelor ş.a.


Proiectare de proiecte de curenţi slabi

Implementare şi execuţie: furnizarea detaliilor de execuţie, selectarea
echipamentelor precum şi montarea acestora şi punerea în funcţiune

Mentenanţă, întreţinere şi îmbunătăţiri asupra sistemelor de curenţi slabi deja în
funcţionare

Certificare pentru proiecte conform standardelor şi normelor în vigoare

Monitorizare şi intervenţie de la distanţă asupra sistemelor funcţionale pentru a
asigura o exploatare mai eficientă şi mai comodă a sistemelor de curenţi slabi
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Standarde de calitate si securitate

Noi înţelegem nevoia dumneavoastra de siguranţă şi confort. De aceea, SIS respectă cu
stricteţe standardele şi legislaţia în vigoare în domeniu, precum prevenirea şi stingerea
incendiilor şi centralele antiefracţie. Suntem acreditaţi de către IGP pentru lucrările de
securitate şi asigurăm maximă confidenţialite pentru fiecare client. În plus, pentru a garanta
calitatea tuturor lucrărilor şi confortul dumneavoastra SIS menţine un sistem de management
al calităţii conform ISO 9001:2008.

Funcţionarea sistemului

Sistemele de curenţi slabi funcţionează excelent independent, în deplină siguranţă conform
cerinţelor clientului.
În plus, pot fi interconectate pentru a forma un sistem integrat, permiţând un control unitar,
funcţionare sinergetică şi adăugarea de utilizări complementare. Astfel de sisteme sunt
reprezentate de conceptul BMS (Building Management System), ilustrat şi în imaginea de mai
jos.

De ce SIS?
 Serviciile SIS vizează întreaga gamă de sisteme de curenţi slabi
 Un singur proiectant pentru întreaga parte de curenţi slabi a clădirii
dumneavoastră
 Calitatea este garantată de vasta experienţă în domeniu şi de sistemul de
managementul calităţii conform ISO 9001:2008
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