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aluterm Group este compania românească ce oferă soluţii destinate pieţei construcţiilor prin 3 divizii:
siatec - soluţii pentru automatizarea căilor de acces; makroplast - policarbonat, trape de fum, luminatoare;
parkomatic - parcări automate. compania are sediul central în oraşul cluj-napoca şi dispune de o reţea
naţională de puncte de lucru: București, timișoara, Bacău.

tormed este subdivizia
siatec specializată în
soluţii de automatizare a
căilor de acces specifice
sectorului medical și a
mediilor curate.

obiectivul nostru este participarea activă la construirea de spaţii pentru viaţă. Încă din 1993 oferim
produse de încredere, necesare dezvoltării acestora.

specialiştii intrărilor automate. soluţii complete
pentru automatizarea căilor de acces.
automatizări pentru uşi, ferestre şi porţi.

soluţii care au la bază policarbonatul.
policarbonat, trape de fum, accesorii şi
experienţa de 20 de ani a inginerilor aluterm.

tormed
uși create pentru sectorul medical
prin inovație reușim să asigurăm pacienților si personalului siguranța și confortul din 1993.
sisteme automate de parcare

subdivizie siatec ce oferă automatizări pentru
căile de acces specifice sectorului medical;
ferestre şi uși destinate ”mediilor curate”.

soluţii complete pentru construcţia,
întreţinerea şi managementul sistemelor
automate de parcare.

produsele destinate sectorului medical înglobează cele mai noi tehnologii, cele mai
ingenioase soluţii şi implică cel mai lung timp de proiectare şi testare, iar asta se întâmplă
pentru că produsele trebuie să respecte o serie de standarde, dar și pentru că producătorii
preferă să inoveze în domeniile de complexitate ridicată, așa cum este cel medical.
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uși automate

1

2

şi glisante
etanşe și
semietanșe
automate

ormed - ușa
batantă pentru
spitale și clinici
medicale

U

aceasta gama conține:
· uși cu canaturi din Hpl
· uși cu canaturi din oțel inox
· uși cu canaturi din sticlă
· accesorii diverse, butoane
de cot, radare,pedale etc.
aplicații: spitale, industria
farmaceutică, laboratoare de
cercetare, alte săli cu
atmosferă controlată.
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t

prima uşă din românia
construită special pentru
sectorul medical.
dupa 20 de ani de de
proiecte am construit cea
mai bună uşă pentru sectorul
medical: spitale, clinici,
blocuri operatorii, camere radiologie, cabinete medicale,
laboratoare de cercetare din
industria farmaceutică.
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3
și și vitraje cu
protecție la
radiații

U

Gama completă de uși de
radiologie, modele culisante,
cât şi batante. pot fi fabricate
din oţel inoxidabil, din oţel
zincat sau pot fi placate cu
Hpl. placarea cu plumb se
face în funcţie de necesităţile
pe care le impune proiectul.
se pot realiza uşi cu placare
de plumb între 0,5 mm şi
6mm.

şi automate
batante - acces
persoane cu
dizabilităţi

U

automatizările pentru uşile
batante din spitale sau centrele medicale au dublu rol:
asigură confortul pacienţilor
şi în plus pentru persoanele
cu dizabilităţi reprezintă
soluţia unică de facilitare
a accesului. În cazul unor
camere curate sistemele de
automatizare sunt necesare
pentru păstrarea igienei.
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şi rapide
automate
pentru unităţi
primiri urgenţe

U

uşile rapide automate pentru
unităţile de primire urgențe
au rolul de a micşora timpul
de intervenţie a echipajelor
medicale şi de a asigura protecţia şi siguranţa acestora.
uşile rapide destinate
sectorului medical oferă o
serie de facilităţi.

F

erestre pentru
transferul
instrumentarului

Ferestre din oțel inoxidabil
create pentru a facilita schimbul de materiale chirurgicale
într-un mod simplu și rapid
între două zone diferite.
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oluții de
protecție la foc

siguranța pacienților şi
a personalului în caz de
incendiu este de o importanţă majoră.
soluții acreditate de inspectoratul General pentru situaţii de urgență și conforme
cu standardele europene:
· cortine protecție fum și foc
· uși rezistente la foc din
lemn sau metal

arcări pentru
spitale și clinici
medicale

parcările automate reprezintă o modalitate optimă
de a oferi confort pentru
pacienți, vizitatori si personal
prin asigurarea unui loc de
parcare sigur și convenabil.
soluțiile parkomatic (divizie
aluterm Group) satisfac nevoile specifice de management
al parcărilor spitalelor și se
integrează ușor în sistemele
de management general ale
acestora.
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soluțiile destinate sectorului medical respectă standardele
europene și sunt oferite de furnizori cu tradiție din: Germania,
italia, elveția, polonia, spania.

Pagină dedicată

Scanează codul pentru a naviga în site-ul Tormed

aluterm Group oferă în romania soluții pentru sectorul medical din 1993. din anul 2013 prin divizia tormed asigură o
gamă completă de soluții destinate căilor de acces specifice
sectorului medical și dispune de ingineri dedicați.

proiecte sectorul medical

Pagină dedicată

Scanează codul pentru a naviga în site-ul Tormed

spitalul Băneasa - maternitatea regina maria, spitalul de
urgenţă craiova, spitalul clinic Fundeni, spitalul clinic
colentina, spitalul colțea, centrul medical unirea, spitalul
municipal Bucureşti, euromedica, spitalul Judeţean suceava,
spitalul Judeţean Bistriţa, spitalul polisano sibiu, spitalul
Județean constanța, spitalul de recuperare cluj-napoca, etc.
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1 uŞi GLisaNTe eTaNŞe și seMieTaNșe
automate
uși automate speciale create pentru sectorul medical. aceste tipuri de uși sunt construite pentru a
răspunde cerințelor stricte specifice ”camerelor curate”: săli de operație, săli de radiologie, laboratoare etc.

aplicabilitate
spitale şi clinici medicale
•
•
•
•

Funcţionare silenţioasă

siguranță

ușle sunt prevăzute cu un sistem de garnituri
inovator care conferă o funcţionare
hipersilențioasă. În spitale şi în clinicile medicale
acestea aduc un plus de confort.

sistemul de senzori împiedică producerea oricărui tip
de accident generat prin închiderea uşii.
mânerele suplimentare de închidere/ deschidere au
forme rotunjite pentru diminuarea riscului de agăţare
sau lovire.

Design şi Finisări multiPle

igienă PerFectă

uşile Valor HH se încadrează perfect în ambianţa
spaţiului în care se montează. se poate opta
pentru o paletă largă de culori şi pentru o serie
de accesorii. se pot folosi inserţii de sticlă sau se
poate opta chiar pentru uşi integrale din sticlă.

operatorul și ușa au forme rotunjite pentru diminuarea depunerii prafului şi pentru curăţarea facilă.
automatizările au partea superioară înclinată. energia
electrostatică este descărcată pentru a împiedica
depunerea prafului. sistemul automat de închidere/
deschidere, pe bază de senzori înlătură necesitatea
contactului personalului cu uşa.

săli de operaţie
săli de radiologie
camere “curate”
camere cu atmosferă controlată (spitale, clinici,
centre de reabilitare, centre de îngrijire, cabinete
de stomatologie)

alte sectoare
•
•
•

industria farmaceutică
laboratoare de cercetare/analiză
alte săli cu atmosferă controlată
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Gama de uși glisante etanșe și semietanșe automate cuprinde 4 categorii în funcție
de materialul de producție: din Hpl, din sticlă şi din inox cu sau fără plumb.

sOLuȚii
informații tehnice
uşile glisante automate au două componente: sistemul de automatizare şi uşa propriu-zisă.
•

siatec Valor H - este un sistem care asigură etanşeizarea pe
laturile verticale. În zonele superioară şi inferioară asigură o
închidere perfectă, însă fără a fi etanş.

•

siatec Valor Hs - acest sistem păstrează caracteristicile celui
de mai sus având însă capacitatea de a pune în mişcare o uşă
mai grea. acest sistem este potrivit pentru uşile cu plumb
destinate sălilor de radiologie.

•

siatec Valor HH - sistem de automatizare perfect ermetic. acesta asigură etanşeizarea pe toate cele 4 laturi. În plus, sistemul
asigură coborârea uşii în partea inferioară pentru realizarea
unei izolări perfecte.

uşi din Hpl - uşa glisantă este prevăzută cu

ramă din aluminiu rotunjită prin extrudare. Grosimea
este de 60 mm. panourile exterioare sunt perfect
plane împiedicând depunerea prafului. construcţia
internă este de tip „sandwich” alcătuită din 2 panouri
laminate din Hpl de grosime 0,9 mm (rezistente la
lovituri şi la agenţi chimici), două panouri ignifugate
din mdF (medium density fiberboard, material termo
şi fono izolant) de grosime de 5 mm, o foaie de poliester extrudat de înaltă densitate cu o tehnologie de
auto-stingere. suprafaţa exterioară poate fi placată
cu melamină laminată sau cu inox aisi 304. Garni-

uşi vitrate - uşile dispun de rame din alumi-

niu extrudat, rotunjit. panourile au o grosime de 60
de mm şi sunt din sticlă. sunt folosite două panouri
de sticlă laminată, securizată între care există o
cameră de aer de grosime 20 mm. uşile din sticlă respectă standardele în vigoare cu privire la siguranţă
în utilizare având pe lângă sisteme de protecţie prin
senzori şi un sistem de protecţie la accident conferit

turile utilizate au în componenţa silicon non-toxic
în conformitate cu standardele europene specifice
domeniului medical. tocul reglabil, de tip u este din
aluminiu extrudat cu colţuri rotunjite.

uşi din inox - uşa este alcătuită integral

din inox aisi 304 presat cu finisaj scotch Brite, de
grosime 60 mm. interiorul este ranforsat cu spumă
poliuretanică. tocul de tip u, confecționat tot din
oţel inoxidabil este reglabil. Garniturile utilizate au
în componenţă silicon non-toxic în conformitate cu
standardele europene specifice domeniului medical.

de tipul de sticlă utilizat. uşile au garnituri din silicon
non-toxic.

uşi de radiologie cu inserţii
de plumb - uşile automate sau manuale pot

fi prevăzute la cerere cu panouri de plumb, avand
grosime de 1, 2 sau 3 mm. aceste panouri asigură
protecţia împotriva razelor X.
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test permeabilitate pentru ușile glisante
automate, etanșe
sistemul format de automatizarea Ditec Valor HH si de ușa
Ditec (oricare dintre cele 4 modele prezentate anterior) a
obținut rezultate excelente la testele de permeabilitate (de
etanșare).
Testele de laborator, făcute după standardele europene în
vigoare au arătat capacități excelente la etanșare în condiții
de medii presurizate sau depresurizate.
certificatul nr. 324/10 din 15/03/2010 este disponibil la
cerere.
Mecanismul este compatibil cu sistemele de ventilație
special proiectate pentru “camerele curate“ (sălile de
operații, laboratoare, etc.).
teste de presurizare

accesorii
accesorii
uşile pot fi prevăzute la cerere cu vitraj termo şi fono izolant de
sticlă. acesta este de tip FlusH, se integrează (coplanar) perfect în
uşă şi nu permite depunerea prafului. accesoriile pentru deschidere
sunt fabricate din inox cu rezistenţă mare la uzură şi la acţiunea
agenţilor chimici.

permeabilitatea aerului - presurizare

Presurizare
[Pa]

Scurgere aer
m3/h*m2

Scurgere aer
m3/h*m

5

0

0

Air leakage
7

Valor HH (m³/h*m²)
Valor HH (m³/h*m)

6

10

0

0

20

0.03

0.02

30

0.1

0.09

4

40

0.23

0.21

3

50

0.37

0.33

2

60

0.51

0.46

70

0.7

0.63

80

0.95

0.85

90

1.18

1.06

100

1.71

1.53

125

3.28

2.94

150

5.11

4.59

5

1
0

sunt disponibile diferite sisteme de comandă a mișcării ușilor:
butoane „de cot”, butoane „ no touch”, radare, pedale de acționare
etc.
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Pressure [Pa]

teste presurizare:
class 3 - ref. uni en 1026 – uni en 12207
class 5 - ref. uni en 12426 – uni en 12427

culori
teste depresurizare

u;ile din Hpl pot fi realizate într-o gamă largă de culori Biroul
comercial vă poate ajuta în alegerea culorilor în funcție de
necesitățile dumneavoastră, de termen de livrare sau buget.
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Permeabilitatea aerului - Depresurizare

Depresurizare
[Pa]

Scurgere de aer
m3/h*m2

Scurgere de aer
m3/h*m

5

0

0

Air leakage
7

Valor HH (m³/h*m²)
Valor HH (m³/h*m)

6

10

0

0

20

0.06

0.05

30

0.17
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teste depresurizare:
class 4 - ref. uni en 1026 – uni en 12207
class 5 - ref. uni en 12426 – uni en 12427

12

construim împreună

13

de ce este specială uşa tormed?

2 TOrMeD - ușa BaTaNTĂ PeNTru sPiTaLe și
clinici medicale
Din 1993 oferim uşi pentru sectorul medical, am participat la peste 100 de proiecte şi am întâmpinat multe probleme şi
de situaţii atipice. După toate aceste proiecte am ajuns la concluzia că nu există uşa perfectă pentru spitale, însă poate
exista o uşă care să răspundă mult mai bine necesităţilor specifice sectorului medical.
Din 2010 colectăm informaţii cu privire la toate proiectele medicale, am ajuns chiar şi la proiectele realizate în anii ‘90.
Folosim experienţa inginerilor noştri corelată cu cerințele doctorilor. Comunicăm mai mult cu doctorii, cu arhitecţii,
antreprenorii, constructorii şi furnizorii la fiecare proiect. Ştim care sunt cerinţele fiecărei părţi şi care sunt problemele
cele mai des întâlnite sau cele mai greu de rezolvat.
După aceşti doi ani de cercetare, proiectare şi testare am construit împreună cu partenerii noştri internaţionali cea mai
bună uşă pentru sectorul medical: spitale, clinici, blocuri operatorii, camere radiologie, cabinete medicale, laboratoare de
cercetare din industria farmaceutică.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

corespunde cerinţelor cadrelor medicale, constructorilor şi prin design-ul rafinat satisface şi viziunea
arhitecţilor (nu vor exista probleme la montaj, nu vor
fi incompatibilităţi şi nici contradicţii cu standardele
specifice domeniului)
curăţare uşoară (uşa are o construcţie care nu permite
depunerea prafului având un geam coplanar cu blatul;
datorită materialelor folosite (Hpl) poate fi curăţată cu
substanţe specifice fără a se degrada)
oferă protecţie personalului scăzând riscurile de accidentare prin design şi accesoriile utilizate - mânere tip
“u” din oţel inox, balamale din oţel inox
construcţia blatului asigură o bună izolare termică şi
fonică (se poate opta şi pentru etanşare suplimentară
cu prag retractabil)
am dezvoltat o serie de accesorii menite să acopere
toate nevoile pe care utilizatorii le-ar putea avea (sisteme suplimentare de etanşare, sisteme de deschidere
multiple, posibilitate de vitrare rectangulară, posibilitatea de a opta pentru o gamă largă de culori).
uşa este pregătită şi perfect compatibilă cu sistemele
de automatizare oferite de aluterm Group prin divizia
siatec
cel mai bun raport preţ/ calitate, am ales cu atenţie
materialele folosite şi furnizorii acestora pentru a putea
oferi calitate maximă la un preţ corect pentru piaţa din
românia
tocul ușii: metalic de îmbrăcare zid tip u cu margini
rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etanșare siliconice. este executat din tablă de oțel zincat de 1,5 mm
grosime, vopsit în câmp electrostatic în culori ral.
Blaturi - Grosime totală 44 mm, construcție fără falț.
Blatul este acoperit cu Hpl cu grosime de 0,9 mm
așezat pe placă strat suport din HdF cu grosime de
3 mm, căntuit pe 3 laturi cu
aBs de 1 mm grosime (2H+l).
structură internă multistrat cu
miez din pal perforat - tubular
conceput pentru asigurarea
izolației termice și fonice.
accesorii - vitraje rectangulare
termoizolante și fonoizolante,
prag retractabil, mânere din inox,
amortizoare hidraulice de închidere, sisteme de control acces.
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3 uși și Vitra Je cu protecȚie la ra dia Ții
uşile de radiologie se găsesc atât ca model culisant, cât şi batant. pot fi fabricate din oţel inoxidabil, din oţel zincat
sau pot fi placate cu Hpl. placarea cu plumb se face în funcţie de necesităţile pe care le impune proiectul. se pot
realiza uşi cu placare de plumb între 0,5 mm şi 6mm.

4 uŞi automate Batante pentru acces
persoane cu diZaBilitĂŢi
automatizările pentru uşile batante din spitale sau centrele medicale au un dublu rol: asigură confortul pacienţilor
şi în plus pentru persoanele cu dizabilităţi reprezintă soluţia unică de facilitare a accesului. În cazul unor camere
curate sistemele de automatizare sunt necesare pentru păstrarea igienei.

protecȚie la radiaȚii

robust, silenţios, construit pentru trafic intens, sistemul de automatizare siatec este o soluţie optimă pentru spitale şi centre medicale.

cele mai întâlnite solicitări sunt cele care prevăd
inserarea unei folii de plumb de 2 mm. Fiecare uşă
respectă standardele medicale europene. În plus, o
serie de elemente constructive favorizează păstrarea
igienei, permit curăţarea rapidă şi rezistenţa la produse chimice de curăţare.
uşile pot fi echipate cu geam de sticlă cu protecţie la
radiaţie. uşile cu plumb pot fi echipate cu sistem de
automatizare cu portanță crescută.

automatizarea pentru uşi batante siatec are un design minimalist,
poate fi folosită şi pentru uşi foarte grele (chiar uşi cu plumb) și
respectă standardele impuse de legislaţia europeană.

pentru gama de produse cu inserţii de plumb este
recomandat sistemul Valor Hs construit special pentru
uşi cu o greutate sporită. În plus acest sistem permite sincronizarea uşilor cu aparatura de radiologie,
blocând accesul în timpul funcţionării aparatului.

FRIENDLY

un set bogat de funcţii:
•
detector de obstacole
•
setare a razei de acţionare a deschiderii
•
sistem de deschidere prin apăsare de buton sau senzori
•
funcţii multiple de blocare a uşii în caz de pană de curent
•
viteză variabilă de închidere/ deschidere
•
protecţie la vânt
•
se poate opta pentru 3 tipuri de braţe în funcţie de spaţiu
•
consum redus de energie
•
soluţie potrivită pentru asigurarea ieşirilor de urgenţă
•
există soluții pentru uși rezistente la foc

27.08.2014 09:55:28
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5 uŞi rapide automate pentru unitĂŢi
primiri urGenŢe
siguranţă şi viteză - uşile rapide automate pentru unităţile de primire urgențe au rolul de a micşora timpul
de intervenţie a echipajelor medicale şi de a asigura protecţia şi siguranţa acestora.

uşile rapide destinate domeniului medical
oferă o serie de facilităţi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viteză de ridicare reglabilă - viteza este de până la 7 ori mai mare
decât cea a unei uși secționale
funcţionare silenţioasă
flexibilitate ridicată datorată materialelor utilizate (pVc şi poliester)
construcţie modulară (în cazul deteriorării permite schimbarea
modulelor avariate)
la cerere se poate imprima suprafaţa uşii
opţional se pot insera panouri vitrate
ușa este echipată cu un sistem inovator care asigură autorepararea
(reaşezarea uşii pe sine) în cazul unei avarii la impact
uşa este echipată cu un sistem complex de siguranţă: oprire la
contactul cu un obstacol sau sistem de senzori de monitorizare
rezistență la vânt
consum redus de energie

FRIENDLY
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6 Ferestre pentru transFerul
instrumentarului
Ferestrele pentru transferul instrumentarului sunt confectionate din oțel inoxidabil sau oțel vopsit. acestea au rolul
de a facilita schimbul de materiale chirurgicale într-un mod simplu și rapid între două zone diferite.

Ferestrele pentru transferul instrumentarului sunt
prevazute cu un sistem de susținere verticală prin
contragreutăți ce permite să fie menținute
deschise în orice poziție. Fereastra dispune de un
sistem inovator de construcție, zona vitrată permite obținerea unei vizibilități optime din ambele
părți.
Fereastra include mânere pe ambele laturi și poate
include, opțional, un geam de protecție la radiație
în cazul în care se montează în camere de radiologie. Fereastra este disponibilă în varianta cu
inserție de plumb.
este potrivită pentru instalarea în sălile de operații, fiind realizată din materiale (oțel inox sau oțel
vopsit) ce pot fi curățate cu substanțe specifice.
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7 soluȚii de protecȚie la Foc pentru
spitale și clinici medicale
siguranța pacienților şi a personalului în caz de incendiu este de o importanţă majoră. doar un sistem complex de
protecţie ce are atât o componentă pasivă cât şi una activă poate asigura respectarea standardelor de protecţie la
foc. incendiile produse în ultimii ani în unităţile medicale din românia au demonstrat gravitatea implementării unui
sistem de protecţie la foc nepotrivit, neagrementat sau şi mai grav, lipsa unui sistem de protecţie la foc.
un rol decisiv în salvarea vieţilor în caz de incendiu îl au căile
de evacuare. menţinerea acestora în condiţii de utilizare se
face prin utilizarea de uşi cu protecţie la foc şi a cortinelor de
protecţie la foc şi fum.siatec oferă soluţii complete de protecţie
la foc pentru căile de acces.

uși reZistente la Foc
uși metalice / uși lemn

ușile metalice cu protecție la foc oferite de siatec sunt cu unul
sau cu doua canate. au agrementare tehnică ei în romania pentru protecția la foc. sunt disponibile in variante care au
agrement de rezistență la foc pentru 30, 60 si 90 de minute.
cea mai des solicitată ușă siatec este univer 90 cu un singur
canat.
uşa univer cu un canat rezistentă la foc 90 minute, este
construită din înveliş galvanizat din oţel, cu material întăritor pe
interior, grosimea totală de 60 mm. tocul de tip “Z” pe 4 laturi se
fixează cu ancore sau dibluri şi are traversa inferioară
demontabilă.

alte caracteristici: zăvor pentru incendiu, înscris ce în conformitate cu standardul en 12209, gaura de cheie cilindrică.
mâner anti-agăţare cu miez din oţel. mânerul cu miez din oţel,
este situat la înălţime de sol: 1075 mm pentru uşi standard
şi semi-standard cu înălţimea de 2050 mm sau făcute la
comandă şi 1125 mm pentru uşi standard şi semi-standard cu
înălţimea de 2150 mm.
uşa are două balamale dintre care una cu arc elicoidal tensionat pentru autoînchidere şi una cu sfere şi şuruburi pentru
reglarea pe verticală. siguranţa de închidere se află pe marginea canatului pe partea cu balamaua. masa aproximativă este
de43 kg/m². conține plăcuţă de identificare pe marginea uşii.
suprafaţa este tratată cu răşină epoxidică contra zgârieturilor.
uşile sunt agrementate în românia conform agrement tehnic
nr 016-03/400-2012. usa dispune de garnituri termoexpandabile. la această uşa se pot monta opţional geam rezistent
la foc, bara antipanică, prag retractabil. de asemenea se
poate opta pentru o gamă largă de culori, precum şi pentru
decorări speciale.

cortine antifoc
cortinele antifoc (e90) și antifum sunt soluții de protecție
la foc/ fum ce conferă cel mai bun mix între securitate și
libertate în proiectare. Viziunea arhitectului nu trebuie să
se adapteze la soluțiile tehnice antifoc sau antifum pentru
că acestea sunt invizibile, se integreaza perfect în orice tip
de proiect.
cortinele sunt ascunse pană în momentul declanșării
incendiului, moment în care sunt acționate automat de
sistemul de senzori care asigură detecția acestuia.
În cazul spitalelor, cortinele antifoc și antifum sunt soluția
pentru spațiile largi, săli de așteptare, holuri. de asemenea
pot fi utilizate pentru dublarea ușilor glisante de la sălile
de operații în cazul în care acestea se află pe căi de evacuare, pentru coridoare și alte spații cu circulație intensă,
pentru ferestre interioare sau exterioare.
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8 sisteme de manaGement al parcĂrilor
pentru spita le și clinici medica le
parcările automate reprezintă o modalitate optimă de a oferi confort pentru pacienți, vizitatori si personal prin
asigurarea unui loc de parcare sigur și convenabil. soluțiile parkomatic satisfac nevoile specifice de management
al parcărilor spitalelor și se integrează ușor în sistemele de management general ale acestora.
ce aduce în plus sistemul parkomatic:
1. sistem complet automatizat, nu necesită angajarea de personal pentru gestiune, managementul simplu și intuitiv al sistemului de parcare necesită cerințe minime de administrare
2. service și mentenanță, 24/24 și 7/7, există echipe de intervenție capabile să răspundă cu promptitudine
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spitalul Băneasa - reţeaua privată de sănătate regina maria
proiectul a presupus utilizarea următoarelor tipuri de uşi:
•
uşi rezistente la foc din lemn, cu sau fără geam (peste 140 de
buc.), montate pe coridoare, la intrările în saloane, la cabinete;
•
uşi rezistente la foc batante automate, metalice cu geam (8 uşi
duble), montate în blocul operator;
•
uşi rezistente la foc metalice (peste 20 de buc.) montate în spaţii
tehnice;
•
uşi multifuncţionale (peste 150 de buc.) montate în cabinete, băi,
camere tehnice;
•
uşi cu unul sau două canate, uşi glisante automate (6 uşi) montate
în bloc operator;
•
uşi glisante manuale (peste 20 de buc.) montate în sălile de
neonatologie.

clinica Polisano siBiu

oricărei sesizări
3. posibilitatea efectuării întreținerii și mentenanței de la distanță, astfel economisindu-se resurse și minimizându-se costurile
4. angajații pot folosi cardul de acces în spital pentru a beneficia de locul de parcare

detalii soluții furnizate:
peste 30 uși glisante (automate, etanșe și semietanșe)
10 uși cu plumb (glisante si batante, automate, semietanșe)
10 uși batante automate
10 Fereste ghilotină (semietanșe, cu plumb și fără plumb)

5. primirea de informații de management sub forma unor rapoarte clare și cuprinzătoare
6. permite delimitarea de zone destinate exclusiv vizitatorilor, angajaților, personalului aflat în misiune
7. permite monitorizarea în timp real a locurilor de parcare disponibile/ ocupate
8. multiple posibilități de configurare: plată pe unitate de timp, abonament etc.

alte proiecte
Beneficiar: clinica privată de oncologie amethyst, București
dată finalizare proiect: martie 2013
soluții: automatizări uși batante de radiologie (uși plumb)
Beneficiar: spitalul Județean de urgență mavromati Botoșani,
Botoșani
dată finalizare proiect: iunie 2013
soluții: 5 automatizări uși culisante – ditec Valor Hs ditec, 2 uși
plumb ditec, 20 uși de saloane rezistente la foc;
Beneficiar: spital sf. ioan suceava, suceava
dată finalizare proiect: octombrie 2012
soluții: 4 uși de radiologie (uși cu plumb), 7 automatizări pentru
uși culisante etanșe
Beneficiar: spitalul Gomoiu, București
dată finalizare proiect: iunie 2015
soluții: uși de radiologie (uși cu plumb), automatizări de uși
culisante etanșe, uși de saloane - proiectul a însumat aproximativ
800 de uși.
Beneficiar: spitalul Județean de urgență constanța
dată finalizare proiect: august 2014
soluții: sistem de parcare cu 250 de locuri, casă automată
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