
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARTEC Safety Engineering SRL 

Tehnologie globală – Competenţe locale 

 

BARTEC Safety Engineering SRL reprezintă în România grupul german BARTEC GmbH. Obiectivul nostru este de a asigura clienţilor 

din România  accesul la o vastă gama de produse şi soluţii destinate mediilor cu risc de explozie [Ex] şi nu numai, în aceleaşi condiţii de calitate 

şi suport tehnic pe care grupul german le ofera în întreaga lume. Existenţa unei echipe locale de profesionişti asigură promptitudine şi 

flexibilitate în definirea soluţiilor şi pe tot parcursul unui proiect: audit de conformitate, analiza proceselor, proiectare, programare, asistenţă 

la montaj, punere în funcţiune şi mentenanţă. Pentru clienţii Bartec din Romania, preocuparea Bartec Safety Engineering pentru calitate, 

fiabilitate şi racordarea la cele mai noi tehnologii se traduce prin soluţii configurate cu promptitudine, termen de livrare şi de intervenţie 

semnificativ redus, o bună comunicare şi, nu în ultimul rând, o optimizare a raportului calitate/preţ. 

 

 

 

Cel mai complex portofoliu de echipamente dedicate protecţiei în zone cu risc de explozie 

Echipamente de comandă şi control, conectică 

 Cutii de comandă ComEx  

 Tablouri de comandă 

 Tablouri de control presurizate 

 Sisteme de instalaţie 
 Switch-uri 
 Intrări de cabluri şi presetupe 
 Echipamente de semnalizare 

 
Tehnologii de încălzire electrică 

 Sisteme de încălziri electrice pentru conducte şi degivrare 

 Componente pentru sisteme de încălziri electrice  

 Detecţie scurgeri de apă 
 
Automatizări, comunicaţii mobile şi sisteme de alarmare (PA/GA) 

 Interfeţe om-masină 

 Tehnologii BUS 

 Tablete şi PC-uri tabletă 

 Computere mobile 

 Telefoane mobile şi camere video 

 Achiziţii de date mobile 

 Tehnologii de reţele 

 Unelte configurare a mobilităţii 
 
Comunicaţii 

 Public Address & General Alarm Systems 

 Driller’s Intercom Systems 

 Page/Party Communication Systems 

 Acoustic Hoods & Booths 

 Flashing Beacons 
 

Echipamente de câmp 

 Cutii de distribuţie şi cofrete 

 Staţii complet echipate de comandă şi control 

 Corpuri de iluminat 

 Prize industriale 

 Echipamente de semnalizare vizuală şi 
acustică 

 Sisteme de încălzire electrică şi degivrare 
 
Analizoare şi tehnologii de măsurare 

 Analizoare şi sisteme de analiză 

 Măsurarea umiditaţii din gaze 

 Măsurarea vibraţiilor 

 Măsurarea temperaturii, fără contact 

 Măsurarea şi achiziţia de date a lichidelor 
periculoase 

 Măsurarea şi achiziţia de date pentru 
industria de lapte 

 
Tehnnologii pentru industria minieră 

 Echipamente electrice pentru industria 
minieră  

 Sisteme de comunicaţie 

 Motoare industire minieră 

 Automatizări 
 

Aparate electrice de conexiuni şi motoare 

 Motoare electrice EX d 

 Motoare electrice speciale 

 Comutatoare şi unitaţi de control 

 

 

 

Certificări 

 

 

 

 

  Istoria grupului Bartec începe în 1975 cu o invenţie: fondatorul companiei, Reinhold A. Barlian, începe o întreprindere individuală 

cu scopul de a dezvolta şi produce o siguranţă destinată pompelor de benzină. Astăzi Grupul Bartec este unul dintre liderii mondiali în producţia 

de tehnologie de varf destinată protecţiei în zonele cu potenţial de explozie. Cercetarea şi dezvoltarea de noi produse au ramas o tradiţie în 

grupul Bartec, an de an Bartec GmbH clasându-se printre cele mai inovatoare companii germane. 

 

 

Addresa: Str. Ion Creangă nr. 25, 075100 Otopeni, Ilfov, România 

Telefon: 0040 37 104 87 23;    Fax: 0040 37 289 70 26 

e-mail: office@bartec-safety.ro; Website: www.bartec-safety.ro 

http://www.bartec.de/en/products/analyzers-and-measurement-technology/measurement-and-data-acquisition-systems-for-milk/

