
Sisteme integrate de securitate
pentru sectorul energetic
•• Siguranță și securitate pentru întreg fluxul operațional
•• Sisteme integrate de management al securității
•• Infrastructură, produse, procese



Suntem o companie 
internaţională de înaltă 
tehnologie.

Implementăm soluţii integrate 
de securitate din anul 1991.

Investim permanent în oameni, 
în cercetarea-dezvoltarea de 
tehnologii inovatoare.

UTI propune un nou concept de abordare a securităţii 
infrastructurii energiei electrice.

•• Monitorizare, evaluare şi intervenţie
•• Integrarea sistemelor de monitorizare într-un centru 

de comandă şi control unitar

Conceptul integrat asigură managementul următoarele 
zone de securitate:

•• perimetrul staţiilor electrice
•• zona imediat exterioară a gardului de protecţie
•• zonele administrative
•• zona interioară a clădirilor şi depozitelor
•• zonele tehnice



De ce UTI?
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Sistem de control 
al accesului şi 
protecţie perimetrală

CONTROL AL ACCESULUI

•• Sisteme integrate de control al accesului 
şi de management al identităţii
•• Rapoarte privind intrarea sau 

ieşirea persoanelor
•• Carduri inteligente de proximitate

DETECŢIA INTRUŞILOR

•• Identificarea tentativelor de escaladare a gardurilor 
de protecţie perimetrală 
•• Detecţia intruşilor în zonele vitale
•• Detecţia comportamentelor suspecte

DETECŢIA MATERIALELOR PERICULOASE 
ŞI / SAU A AMENINŢĂRILOR

•• Controlul bagajelor, coletelor şi expediţiilor
•• Detecţia armelor, explozibililor
•• Detecţia substanţelor ilegale

TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS (CCTV) 

•• Supravegherea căilor de acces pe timp de zi 
şi de noapte
•• Soluţii video digitale de înregistrare şi management
•• Soluţii de analiză a conţinutului video 
•• Supraveghere vide tehnologică 
•• Verificarea alarmelor și asistarea operatorului 

în coordonarea răspunsului

MONITORIZAREA 
AUTOVEHICULELOR

•• Monitorizarea şi localizarea 
autovehiculelor prin sisteme GPS
•• Recunoaşterea numerelor de 

înmatriculare a maşinilor (LPR)
•• Realizarea de rapoarte privind intrarea/

ieşirea autovehiculelor
Realizarea de rapoarte privind traseul 
parcurs de vehicule

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA 
INCENDIILOR

•• Detectori de temperatură, flacără, fum 
•• Sisteme rapide de detecţie la incendii 

cu absorbţie de gaze
•• Sisteme de stingere a incendiilor cu 

agenţi non-letali



Centru de Comandă
şi Control 

Referințe 

CENTRU DE COMANDĂ ŞI CONTROL 

Toate sistemele sunt integrate într-un centru de comandă şi control, care permite:

•• interoperabilitatea automată a subsistemelor
•• managementul situaţiilor de criză 
•• coordonarea intervenţiilor
•• administrarea şi centralizarea tuturor notificărilor şi alarmelor
•• monitorizarea echipelor / personalului de securitate
•• realizarea de rapoarte centralizate şi de analize
•• integrare cu dispecerate regionale și naționale operare de la distanță

UTI este o companie care deţine multiple competenţe în domeniul sistemelor 
integrate de securitate, precum şi experienţă în implementarea unor concepte de 
securitate în locaţii de importanţă majoră şi cu grad ridicat de risc.

TRANSELECTRICA

•• Sistem de management al accesului pentru vehicule şi persoane la nivel național
•• Sisteme integrate de securitate în stațiile electrice
•• Protecţie împotriva incendiilor

CENTRALA NUCLEARĂ CERNAVODĂ

•• Detecţie perimetrală şi control al accesului
•• Sistem de supraveghere și evaluare video
•• Monitorizarea forței de securitate prin GPS
•• Protecţie împotriva incendiilor
•• Sisteme redundante de monitorizare pentru disponibilitate ridicată
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