
La tranquil·litat
de confiar

en nosaltres



la diferència
és sentir-se 

protegit



IMSEL és una empresa especialitzada 
en aportar solucions professionals en 
matèria de seguretat a/per empreses, 
des de 1996.

Desenvolupem projectes en tots els 
sectors; des de petits establiments 
comercials fins a grans superfícies 
empresarials.

Assessorem els nostres clients des 
de la fase inicial del projecte, 
subministrament i implantació de 
sistemes fins al seu manteniment; 
disposem d’una àmplia experiència en 
aplicacions industrials.

IMSEL es compromet a oferir un 
servei postvenda durant tota la relació 
contractual. Davant d’un imprevist, 
IMSEL sempre li donarà la millor 
resposta.

Per a la seva total confiança, l’informem 
que IMSEL està inscrita en el registre 
de la Direcció General de Seguretat 
Ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya amb el núm. 032003.

IMSEL també està en el registre 
especial d’empreses instal·ladores 
i mantenidores d’aparells, equips i 
sistemes de protecció contra incendis 
amb el núm. de RECI 080174738.



la confiança en
una empresa 

amb una llarga 
experiència



Entenem la seguretat com un servei 
destinat a que els nostres clients 
realitzin les seves activitats 
empresarials sentint-se tranquils i 
protegits, sense interferir en els seus 
processos de producció.

Després d’un diagnòstic precís, 
li oferim solucions en matèria de 
seguretat adaptades als diferents tipus 
d’empreses.

A IMSEL analitzem les necessitats de 
cada client i realitzem un projecte a 
mida que li permeti gestionar la seguretat 
de la seva planta buscant sempre 
l’optimització dels recursos destinats 
a vigilància.



una àmplia 
oferta de 

serveis 



Disseny, subministrament, instal·lació i 
manteniment de tot tipus de sistemes 
electrònics per a la seguretat.

Tipus d’instal·lacions:

» Detecció d’intrusos en protecció 
perimetral mitjançant:

•	Barreres IR
•	Barreres microones
•	Volumètrics IR
•	Sistema de detecció enterrat

» Detecció d’intrusos en protecció 
interior mitjançant:

•	Detectors IR
•	Contactes magnètics
•	Sistemes cablejats o via ràdio

» Circuit tancat de televisió:
•	Detecció perimetral mitjançant 

vídeo sensors
•	Detecció perimetral mitjançant 

anàlisi de vídeo

•	Protecció perimetral mitjançant 
càmeres tèrmiques

•	Visualització perimetral mitjançant 
càmeres domo

•	Gravació i transmissió de vídeo 
analògic i IP

•	Vídeovigilància
•	Transmissió de vídeo i dades a 

través de fibra òptica

Detecció d’intrusos i circuit tancat de tv:





Desenvolupem tot tipus de sistemes de 
comunicacions mitjançant xarxa de 
cable estructurat i/o fibra òptica.

Comunicacions: 

Disseny, subministrament, instal·lació i 
manteniment de tot tipus de sistemes de 
megafonia que assegurin l’eficàcia en la 
comunicació de missatges i instruccions 
d’emergència.

» So i comunicació:
•	Sistemes a través de línia IP
•	Megafonies per a evacuació

•	Sales de conferències

Sistemes de mega-
fonia i interfonia:

•	 Lectors de banda magnètica, proxi-
mitat, xip i biomètrics

•	Software de gestió per a control 
d’accessos, presència i visites. 
Impressores, escàners per acreditacions

•	Bàculs, torns i barreres
•	Sistemes per al reconeixement 

de matrícules

Control d’accessos,
presències 
i visites: 



amb l’assessoria
 d’experts 

professionals 



Disseny, subministrament i instal·lació de 
sistemes per a la recepció d’alarmes:
•	Recepció i gestió d’alarmes
•	Servei d’acuda en cas d’alarma
•	Custòdia de claus
•	Gestió remota de sistemes 

bidireccionals
•	Transmissió i recepció d’imatges

Central receptora 
d’alarmes: » Sistemes per a la detecció 

d’incendis:
•	Analògic
•	Convencional
•	Per aspiració
•	Especials, flama, oxigen, CO, etc.

» Sistemes d’extinció o contra 
incendis:
•	Mitjançant aigua, espuma, gas o 

aigua nebulitzada
•	Sales de bombes

•	Bies, hidrants, ruixadors, etc.

» Sistemes de ventilació:
Ventilació mitjançant conducte de xapa 
o fibra

Protecció contra incendis:





•	Estudis i propostes de seguretat.
•	Auditories.
•	 Informes de classificació per zones

Més serveis: 
•	Caixes fortes i accessoris.
•	Panys de seguretat.
•	Extintors i senyals informatius

Altres equips: 
IMSEL li ofereix un servei de 
manteniment preventiu, correctiu 
i a tot risc per a tot tipus de sistemes 
i instal·lacions, indicats en els apartats 
anteriors, durant la relació contractual.

Manteniment: 



el nostre
mètode
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31: Visita a les seves 
instal·lacions i 

diagnòstic precís de 
les seves necessitats 2: Disseny del projecte

personalitzat
: Optimització dels recursos

destinats a vigilància

: Proposta de diferents 
solucions a mida 5: Aprovació del projecte, 

desenvolupament i implantació 
del sistema de seguretat

escollit pel client 6: Legalizació del projecte

: Revisions periòdiques 
de les instal·lacions 8: Manteniment i 

proposta de projecte 
de renovació, reparació 

o millora de les
instal·lacions 

(si fos necessari)



c/ Arcadi Viñas, 19 local 1 
08100 - Mollet del Vallès

( Barcelona )

imsel@imsel.com
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T E L È F O N :

www.
imsel
.com


