
CONEGUEM LA PROTECCIÓ
ACTIVA CONTRA INCENDIS

Organitza Hi col·labora

23 de març de 2023
Parc de Bombers de Zona Franca

(Carrer 60, 8, 10, 08040 Barcelona)
Inscripció aquí: https://forms.gle/iFRqCvtEAJwy5KLT8

https://forms.gle/iFRqCvtEAJwy5KLT8


- La importància de la connectivitat en els sistemes de detecció i alarma d'incendis 
a càrrec de DETNOV i PCI KOSMOS (en col·laboració amb el Grupo ON SEGURETAT)
- Les càmeres termogràfiques a càrrec d'ABSEGURIDAD
- Sistemes de bombeig contra incendis a càrrec d'EBARA
- Les boques d'incendi equipades a càrrec d'EACI
- Els extintors a càrrec de PCI KOSMOS
- Els sistemes de control de fums per flotabilitat a càrrec de PREFIRE
- Els sistemes de control de fums per sobrepressió a càrrec de SODECA
- Protecció d'armaris elèctrics a càrrec d'AIRFIRE

Aquesta jornada està adreçada a tècnics i projectistes que en el seu dia a dia dissenyen 
instal·lacions actives de contra incendis per tal que puguin veure en primera persona 
com funcionen i com actuen quan s'activen.

La jornada, coorganitzada amb Bombers de Barcelona en el marc de l'exposició 
"Protegir Barcelona. Bombers i prevenció d’incendis, 1833-2022", serà eminentment 
pràctica i demostrativa per mostrar com es comporten alguns dels sistemes de 
protecció activa contra incendis.

L'aforament és limitat, i cal fer la inscripció prèvia aquí: https://forms.gle/iFRqCvtEAJwy5KLT8 

Programa previst
10.00 h. Benvinguda
Sr. Albert Ventosa, Cap de la Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral del Servei 
de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de 
Barcelona 
Sr. Elías López, president del Clúster de Seguretat Contra Incendis

10.30 h. La protecció activa contra incendis: una gran aliada als serveis d'extinció
Sr. Albert Ventosa, Cap de la Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral del Servei 
de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de 
Barcelona 
Sr. Carles Noguera, Cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de 
Catalunya. 
11.00 h. Pausa - cafè

11.30 h. Demostració pràctica:

14.00 h. Fi de la demostració i comiat

23 de març de 2023
Parc de Bombers de Zona Franca

(Carrer 60, 8, 10, 08040 Barcelona)
Més informació: info@clusterincendis.com

Inscripció aquí: https://forms.gle/iFRqCvtEAJwy5KLT8
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