
SOLUȚII HIGH TECH
SISTEME INTEGRATE 
CU PROFESIONALISMUL

Securitate
Căutați să vă securizați spațiul comercial, depozitul, birourile 
sau locuința? Doriți să vă asigurați că siguranța persoanelor 
și bunurile nu pot fi afectate de incendii sau prin încercări de 
efracție fără ca acestea să fie detectate și semnalizate imediat? 
E timpul să implementați un sistem de control acces și pontaj sau 
de sonorizare, poate doriți să utilizați porți sau bariere automate? 

Prin serviciile noastre de consultanţă, proiectare, management 
de proiect şi suport operaţional vă ajutăm să identificați și să 
implementați cea mai eficientă soluție pentru fiecare dintre 
obiectivele Dumneavoastră în domeniul securității.  

Un ochi care veghează permanent siguranța familiei și a afacerii! 
SUPRAVEGHERE VIDEO 24 DE ORE PE ZI, 7 ZILE PE SĂPTĂMÂNĂ
Sisteme de supraveghere video 

PROTEJĂM VIEȚI ȘI PROPRIETĂȚI
Semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

CONFORT LA O APĂSARE DE BUTON
Sisteme profesionale de automatizări porți și bariere, sisteme control acces și pontaj

ADAOS DE PROTECȚIE FAȚĂ DE INFRACTORI, 
UN PLUS DE LINIȘTE PENTRU PROPRIETARI
Sisteme detecție și alarmare la efracție

MUZICĂ AMBIENTALĂ ȘI ANUNȚURI UTILITARE
Sisteme de sonorizare și adresare publică



SOLUȚII INTELIGENTE
Sistemul tău de securitate va fi cel optim nu doar din 
punct de vedere al performanței, căt și privind eficiența, 
rentabilitatea investiției pe termen lung și impactul redus 
asupra mediului.

PROFESIONALISM
Vei avea un partener care să-ți ofere suport și consultanță 
de la început, pe parcursul implementării și după, astfel 
încât sistemul să fie perfect adaptat nevoilor tale și să 
funcționeze în mod optim.

COSTURI OPTIMIZATE
Îți găsim soluții personalizate care se potrivesc cu modelul 
tău de afaceri și cu strategia ta de dezvoltare în viitor, și 
eliminăm astfel costurile suplimentare neprevăzute.

PERSONAL AUTORIZAT 
Experiența și expertiza noastră adunată în mai mult de 
20 de ani ne permit să ținem ștacheta calității ridicată. 
Echipa noastră formată din 4 proiectanți, un inginer și 5 
tehnicieni va fi la dispoziția ta pe tot parcursul colaborării.

COLABORARE PE TERMENUL DE VIAȚĂ 
AL ECHIPAMENTELOR 
Beneficiezi de întreținere, service, garanție și postgaranție 
pe toată perioada de funcționare al sistemului 
implementat, astfel încât sistemul de securitate să 
continue să te deservească pe tine și familia sau afacerea 
ta, pentru mulți ani de acum înainte.

Ce câștigi dacă
 lucrezi cu noi?

Servicii și
produse

PROIECTARE
Identificăm și proiectăm sistemul de securitate optim 
pentru tine atât din punct de vedere al funcționării cât și 
al bugetului de care dispui.

INSTALARE
Știm cât de mult contează calitatea montajului și 
exigența privind toate detaliile instalării, și garantăm 
acest lucru folosind cele mai bune materiale, unelte, și o 
echipă formată din personal autorizat.

ÎNTREȚINERE & MENTENANȚĂ 
Toate sistemele de securitate și montajele au un termen 
de garanție pe perioada căruia asigurăm service-ul 
acestora, iar ulterior, oferim service post-garanție pe 
întreaga perioadă de utilizare a sistemului. 

Supraveghere video
Proiectăm și implementăm sisteme de 
supraveghere video, bazate pe soluţii IP sau 
analogice. Camerele de supraveghere pe 
care le folosim sunt echipamente de înaltă 
performanţă care, datorită tehnologiei avansate 
și gamei impresionante de funcţii, sunt capabile 
să rezolve foarte multe sarcini.

Alarmare împotriva efracției
Domeniul este reglementat de către Inspectoratul 
General al Poliției. Vă oferim o gamă largă de 
sisteme de alarmare împotriva efracției și suntem 
autorizaţi pentru proiectare, instalare și întreţinere.

Control Acces
Proiectăm și montăm sisteme de control acces 
și pontaj, încuietori electrice și electromagnetice, 
sisteme de transmisie video (switch-uri, 
transceivere, convertoare de semnal, protecţii), 
precum și video Interfonie pe 2 fire analogic și IP.

Detecție și semnalizare incendiu
În strictă concordanță cu reglementările 
Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență vă oferim o gamă largă de sisteme, 
instalații de semnalizare, alarmare și alertare în 
caz de incendiu. Suntem autorizaţi atât pentru 
proiectare, cât și pentru instalare și întreţinere a 
sistemelor și instalaţiilor de limitare și stingere 
a incendiilor, cu excepţia celor care conţin 
anumite gaze fluorurate cu efect de seră.



Spitalul 
Orășenesc 

“Sf.Dimitrie” 
Tg. Neamț

Integrator de soluții
Fiind cel mai mare integrator de soluții de telecomunicații și 
securitate din Suceava, avem capacitatea dovedită de a gestiona o 
gamă largă de produse de la diferiți furnizori, de a le asambla și a le 
îngloba în proiecte de succes.

Expertiză
Experiența oamenilor care lucrează la noi și cursurile de calificare 
la care au participat ne permit să ținem ștacheta calității ridicată. 
Bazându-ne pe experiența acumulată în peste 2 decenii, știm să 
găsim cea mai bună soluție în fiecare situație și să o implementăm 
cu succes.

Service în garanție și post garanție
Pentru toate sistemele furnizate asigurăm service pe perioada de 
garanție și post garanție pe bază de contract.

Responsabilitate socială 
Credem cu tărie în importanța susținerii inițiativelor sociale corecte 
și oneste, de aceea am tratat și tratăm cu mare responsabilitate 
implicarea companiei în astfel de programe.

Proiectele reprezentative pe care le-am implementat 
reprezintă cartea noastră de vizită:

NETCOM ACTIV SRL
Jud. Suceava, Com. Șcheia,
Str. Humorului, Nr. 58

Telefon/Fax: 
0230 521 268
0330 402 000

E-mail: office@netcom-activ.ro
Website: www.netcom-activ.ro

CONTACT
Află mai multe despre cum 
te putem ajuta și cere o ofertă!


