
 
ANEXA 

Cerere achiziționare servicii de mentenanță la sistemul de detecție incendii din sediile 

CERONAV – Str. Pescarilor nr. 69A, Baba Novac nr. 101A si Aleea Universitatii nr. 48A. 

Cerințe: 

Servicii de verificare, mentenanță, service si intervenții instalații de detectare si semnalizare incendii 

ce vor fi executate periodicitatea lor: 

 Întreținerea profilactica a centralei de semnalizare, inclusiv stare soft configurare-lunara 

 Verificarea comutării automate a surselor de alimentare, tensiune rețea, tensiune sursa 

auxiliara, curent încărcare sursa auxiliara-lunara 

 Verificarea globală a funcționarii semnalizărilor de alarma si defect, verificarea tuturor 

acționarilor centralei-lunara 

 Verificarea conexiunilor instalației, a rigletelor de legături, inspecție vizuala a circuitelor si 

componentelor-trimestriala 

 Verificare butoane manual de semnalizare incendiu, inclusive probe de funcționare(se face 

prin rotație astfel încât in decurs de 6 luni sa fie verificate toate butoanele) – lunara; 

 Verificare detectoare de fum inclusiv probe de funcționare (se face prin rotație astfel in 

decurs de 6 luni sa fie verificate toate detectoarele)-lunara 

 Verificare circuite semnalizare zona alarmare acustica si optica – lunara 

 Verificare tensiune si curent încărcare acumulatori central-trimestriala 

 Curățare detectoare, butoane manual, sirene si lămpi alarmare (se face prin rotație astfel in 

decurs de 6 luni sa fie acoperite toate componentele)-trimestriala 

 Verificarea rezistentei de izolație intre circuitele electrice si fata de pământ - semestriala 

 Verificarea stării de integritate a cablurilor de legătura, verificare rezistenta izolație cabluri 

zone de detecție - semestrială 

 Verificarea degajărilor din jurul detectoarelor, butoanelor, centrala semnalizare-lunara 

 Verificare cunoștințe personal operare sistem, instruire personal daca este cazul-lunara. 

Firma/firmele selectate trebuie sa fie autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 cu modificările 

si completărilor ulterioare pentru efectuarea lucrărilor de instalare si întreținere a sistemelor si 

instalațiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. 

Componenta sistemelor de detectie a incendiilor: 

1. CERONAV str. Pescarilor Nr. 69A: 

2 Centrale x 24 zone x 2 senzori in medie per zona 

 

2. Baza de instruire, Aleea Universitatii nr. 48A: 
 

Centrala Bentel cu 8 Zone ext. la 16 zone instalate – 43 senzori 

 

 

3. CERONAV str. Baba Novac Nr. 101A: 

1 Centrala x 24 zone x 2 senzori in medie. 
 



 
Proiectele sunt disponibile la sediul Ceronav din str. Pescarilor nr. 69A 
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