
 
 

Institutii corectionale – studiu de caz 

Rezumat 

Institutia Millhaven este o inchisoare federala  de maxima securitate, cu o capacitate de 411 detinuti, 

situata in Bath, Ontario, in centrul Canadei. Locatia este adiacenta orasului Kingston, la capatul estic al 

lacului Ontario, pe 640 de hectare comune cu o inchisoare de securitate mai mica (Bath Institution).  

 

Millhaven a fost deschisa in 1971 pentru a inlocui penitenciarul Kingston, o alta institutie de maxima 

securitate din zona. Inchisoare dispune de un aport federal constand intr-o unitate de evaluare si la un 

moment dat,  a fost operata de o unitate speciala pana cand o institutie dedicata in acest scop a fost creata 

in Quebec. In afara de gazduirea detinutilor de maxima securitate, Millhaven este locul unde infractorii sunt 

evaluati, avandu-se in vedere un plan de reabilitare si apoi transferati in inchisori de mare, medie sau 

minima securitate. 

                    

Detectia pentru protectie: senzori furnizati de Senstar (Magal) 

Millhaven, ca multe dintre institutiile corectionale din Canada, a fost unul din proiectele de sistem ale 

Senstar din anii 1980. Produsele companiei au fost parte integranta a upgrade-urilor de securitate a 

Correctional Service Canada (CSC) timp de doua decenii, cu solutii ce au evoluat odata cu nevoile clientului. 



 
 

Un produs de baza la Millhaven este Intelli-FLEX ™, un cablu cu montare pe gard care este instalat pe 

gardurile perimetrale. Intelli-FLEX ™ este un sistem de detectare a intruziunilor microfonic, care analizeaza 

semnalele generate de flexarea unui cablu senzor coaxial. 

Produsul este ideal pentru institutiile corectionale - detecteaza taierea plasei gardului, catararea pe acesta 

sau ridicarea plasei si poate distinge intre trei tipuri de intruziuni. Ultima generatie a acestei tehnologii cu 

montare pe gard, FlexPS ™, a fost introdus recent si ofera chiar o mai mare sensibilitate si totodata 

compatibilitatea cu sistemele existente (pentru proiecte de extindere, de exemplu). 

Instalat intre cele doua bariere perimetrale este Perimitrax® (ultima generatie este OmniTrax®), care 

detecteaza pe baza conductivitatii, dimensiunii si miscarii. Astfel, oricine incearca o trecere neautorizata ar 

trebui sa invinga nu numai cele doua bariere fizice, dar, de asemenea si un sistem electromagnetic invizibil. 

O zona de securitate suplimentara intre cele doua bariere este utila in cazul in care ar fi aruncate droguri 

peste gard dinspre exterior. Sistemul ascuns creeaza, de asemenea, o bariera de intarziere in timpul unei 

incercari de evadare si va confirma toate alarmele initiale generate de sistemul de detectie de pe gard. In 

cazul in care campul este perturbat, o alarma este declarata si comunicata imediat prin cablurile senzorilor 

catre centrul de comanda si control.  

Evaluarea video automata 

La Millhaven, sistemul Perimitrax® este controlat de la un centru de comunicatii in care alarmele perimetrale 

sunt afisate si monitorizate de Sistemul de Management (SMS), care permite utilizatorilor sa monitorizeze o 

intreaga retea de senzori exterioari si interioari, in timp real, de la PC-uri standard. Detaliile site-ului sunt 

prezentate utilizand harti personalizate. Aceasta aplicatie software functioneaza cu succes de mai bine de 20 

de ani si ilustreaza faptul ca Senstar fost un pionier in dezvoltarea aplicatiilor de management al site-urilor 

printr-o interfata grafica cu utilizatorul, cu mult inainte ca aceasta practica sa fi devenit populara.  

Ofiterii supraveghetori utilizeaza proceduri simple tip touch-screen si meniuri cu secvente de raspuns in 

situatii de alarma. 

Cand este raportata o alarma, sistemele video asociate incep sa inregistreze cu o rata mai ridicata a cadrelor. 

De asemenea, sistemul inregistraza activitatile precum utilizarea statiilor radio si telefoanelor. O unitate 

mobila este trimisa de la postul de control si personalul de patrulare mobila ofera un raspuns radio care sa 

confirme o incercare de evadare sau raporteaza cauza alarmei. Aceasta acoperire larga, multi-disciplinara a 

unui incident este de nepretuit in institutiile corectionale precum Millhaven, in special atunci cand este 

necesara raportarea incidentelor la fortele de politie si alte autoritati judiciare. 

Protejarea personalului din interior 

In afara de perimetru, Millhaven foloseste, de asemenea, produse Senstar pentru a proteja personalul. 

Acestea includ dispozitive portabile personale de alarmare si un sistem de apel celula detinut.  

 



 
 

Sistemele Flash ™ si Flare® sunt dispozitive Duress personale ce folosesc frecvente radio si sunt utilizate de 

majoritatea personalului non-securitate cat si de personalul de securitate stationar. La intrarea in institutie, 

fiecare membru al personalului preia un transmitator RF atribuit inainte de a raporta intrarea in zona sa de 

lucru. In cazul confruntarii cu un incident, ei pot activa sistemul Durres wireless care comunica cu postul de 

control, astfel incat o echipa de interventie poate fi trimisa de urgenta la locatia de lucru a ofiterului. 

Sistemul de apel pentru detinuti este un sistem de alarmare de urgenta pentru detinuti in timp ce acestia se 

afla in interiorul celulelor lor. Aceste alarme sunt transmise la camera de control principala. 

Economii de costuri, eliberari de resurse 

Produsele Senstar sunt utilizate pe scara larga in multe alte facilitati CSC si au produs economii semnificative 

pentru organizatie. In afara de economii financiare pentru functionare, fondurile eliberate pot fi folosite 

pentru a promova bunastarea detinutilor intr-o varietate de moduri. Spre exemplu, este furnizata asistenta 

pentru infractorii cu probleme privind abuzul de substante si de invatamant. Aceste programe sunt doar 

doua exemple din multitudinea de programe prevazute pentru detinuti. 

In concluzie 

Tehnologia Senstar la Millhaven permite personalului sa fie extrem de eficient in rolul lor de ofiteri de 

corectie, iar in acelasi timp elibereaza resurse astfel incat sa poata contribui la bunastarea detinutilor sau la 

procurarea de instrumente necesare pentru a ajuta ofiterii sa-si exercite munca mai eficient.  

Senzori Senstar si dispozitivelor de siguranta a personalului pot fi gasite in facilitati de corectie din intreaga 

lume. Ele servesc ca o prima linie de aparare si vin in sprijinirea personalului care lucreaza in aceste institutii.  
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