
Seguretat Pelegrí

incendis
vigilància

control d’accessos



SEGURETAT PELEGRÍ forma part del grup PELEGRÍ, amb

una trajectòria de més de 30 anys en el sector elèctric

i en constant evolució i adaptació als nous temps.

Fruit d'aquesta renovació permanent, SEGURETAT

PELEGRÍ suposa un pas endavant i una aposta de futur

per oferir als nostres clients solucions globals eficients

a unes instal·lacions cada cop més exigents, tant en el

terreny empresarial com en el particular.

La dilatada experiència del grup PELEGRÍ en el sector

industrial ens permet afrontar amb garanties les diferents

situacions i necessitats, amb el millor nivell d'exigència

tècnica.



• Registre REIC núm. 250017217 que ens autoritza a:

1. Instal·lació i manteniment elèctric, categoria especialista

2. Instal·lació i manteniment de sistemes contra incendis

3. Instal·lació i manteniment d’aigua

4. Instal·lació i manteniment de climatització

5. Instal·lació i manteniment de calefacció i ACS

6. Instal·lació d’instal·lacions petrolíferes (IP-1)

• Registre a nivell estatal i autonòmic d’instal·lacions de telecomunicacions
  (núm.1503)

• Certificat  núm. 12297 KNX Partner, (Brussel·les), mitjançant el qual se’ns
  autoritza a l’ús de la marca registrada KNX de domòtica, per a instal·lació
  i projecció de sistemes domòtics.

• Registre autonòmic del Departament d’Interior (núm.5/2009) per a la
  instal·lació i manteniment de sistemes electrònics d’alarmes d’intrusió.

Certificats i homologacions



La nostra garantia
  és la teva seguretat

SEGURETAT PELEGRÍ, SLU us ofereix un servei especialitzat en

vigilància i alarmes d'intrusió que utilitza tots els avenços tecnològics

per millorar la qualitat de la vigilància privada.

· Sistemes de seguretat: vigilància i alarmes d'intrusió

· Sensors de presència, tant cablejats com via ràdio

· Sistemes perimetrals

· Detectors i sistemes per a parcs solars

· Sistemes biomètrics per a activació i desactivació de les centrals d’alarmes

· Connexió amb CRA’s d’alarmes

· Instal·lació de CCTV i gravació digital

· Disseny i estudi de l’equip més convenient segons fisiologia del recinte

· Càmeres interiors, exteriors, domotitzades

· Sistema de detecció d’alarmes per moviment

seguretat privada



SEGURETAT PELEGRÍ, SLU és el servei oficial d'EBARA a la zona

de Lleida, la qual cosa ens acredita per distribuir i instal·lar els

seus grups de pressió per a sistemes contra incendis.

Complementem la venda i instal·lació amb un acurat servei

postvenda: assistència, manteniment i reparació dels sistemes.

· Sistemes de seguretat per a detecció i extinció d'incendis

· Sistemes de detecció de fum

· Instal·lació i contractes de manteniment de central d’alarmes d’incendis

· Realització de les tasques legals per registrar les instal·lacions

· Instal·lació del sistema de toveres i dipòsits d’aigua per al grup contra
   incendis

· Instal·lació del grup de pressió contra incendis

· Manteniment del grup contra incendis

incendis



SEGURETAT PELEGRÍ, SLU us garanteix un absolut control

d'accessos a les vostres instal·lacions (tant si sou empreses

com particulars) mitjançant sistemes de control de gran

efectivitat.

· Detecció mitjançant dispositius biomètrics

· Instal·lació, manteniment i certificació de sistemes de control
   d’accessos a empreses i particulars

· Programari de gestió d’entrades i sortides

· Sistemes de control horari

· Lectors de proximitat i teclats

· Assessorament tècnic de les instal·lacions esquemes i disseny
   previ del sistema.

control accessos



Informació de contacte:

Polígon Industrial La Raconada
Nau C 25123
Torrefarrera  -  Lleida

 
Seguretat Pelegrí, S.L.U.

Telèfon: +34 973 75 15 15
Fax: +34 973 75 15 34
info@pelegri.net
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