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Firma Bosch troszczy się o bezpieczeństwo. 
Wszystkie nasze produkty mają na celu zapewnienie 
jak najlepszej ochrony ludzkiego życia, a w 
przypadku zagrożenia — zapewnienie sprawnej 
i skutecznej akcji ratunkowej. System wykrywania 
pożaru musi reagować błyskawicznie, aby można 
było szybko zawiadomić służby ratunkowe 
i zapewnić pomoc. Wszystkie nasze produkty 
można łączyć, co pozwala uzyskać kompleksowe 
rozwiązanie złożone z komponentów tej samej marki.

Bezpieczeństwo to nasz priorytet

Najważniejsze wydarzenia w historii fi rmy 
Bosch — technologia wykrywania pożaru

Systemy 
automatyki 
budynkowej

Nadmiarowa 
konfiguracja pętli

Ethernet

CAN CAN CAN

IP

Pierwsza centrala 
sygnalizacji pożaru 
firmy Bosch
Tradycja, wiedza 
i zaufanie

Seria czujek 
MAGIC.SENS
Inteligentne 
przetwarzanie 
sygnałów

Czujka dymu serii 500
Pierwsza na świecie płaska 
czujka dymu, wielokrotnie 
nagradzana konstrukcja

Czujki dymu serii 420
Przełomowa technologia 
Dual Ray zapewniająca 
najwyższą niezawodność 
wykrywania

Inteligentne łącze bezpieczeństwa
Interfejs sieciowy IP do centrali 
sygnalizacji pożaru serii 5000 
i dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego PRAESIDEO

Remote Services
Łączenie się z systemami, ich obsługa 
i serwis za pomocą bezpiecznego 
połączenia zdalnego oraz odbieranie 
natychmiastowych powiadomień

Local Security Network LSN
Magistrala polowa (pętla) 
używana przez urządzenia 
peryferyjne do sygnalizacji 
pożaru i włamania, brak 
utraty elementów z powodu 
zwarć lub przerw 
w obwodzie

Czujka OTC MAGIC.SENS
Pierwsza na świecie czujka 
dymu z zintegrowanym 
detektorem CO

Centrala sygnalizacji 
pożaru serii 5000
Modułowość oraz 
wysoka elastyczność 
i skalowalność

Łączenie central w sieci IP
Technologia IP uwzględniająca 
wyzwania przyszłości, dostosowana 
do wymagań klienta i umożliwiająca 
jego błyskawiczną obsługę, 
rozwiązania dopasowane 
do konkretnego projektu

Czujka pożarowa AVENAR 4000
Maksymalna skuteczność 
wykrywania nawet w najbardziej 
wymagających środowiskach dzięki 
technologiom eSmog i Dual Ray

Wizyjne wykrywanie pożarów
Dzięki inteligentnym algorytmom 
systemy wizyjnego wykrywania 
pożarów skracają czas reakcji 
i zmniejszają liczbę fałszywych 
alarmów
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Walka z ogniem
Od ponad 80 lat tworzymy systemy przeciwpożarowe 
i mamy w ofercie produkty dopasowane do 
rozmaitych zastosowań. Oferowana przez nas seria 
automatycznych czujek obejmuje także modele 
wielosensorowe i do montażu podtynkowego, które 
zapewniają dyskretną ochronę. Są one wyposażone 
w elastyczne i łatwe obsłudze panele sterowania (np. 
Modular Fire Panel 5000 Series), które umożliwiają 
koordynację alarmów przeciwpożarowych i innych 
komunikatów w związku ze zdarzeniami. Ta wyjątkowa 
konstrukcja centrali zapewnia ochronę dopasowaną 
do indywidualnych potrzeb, a całość dopełniają 
ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory 
akustyczne i optyczne oraz moduły interfejsu.

Efektywne powiadamianie o zagrożeniach
Ewakuacja dużej liczby osób z rozległych obiektów 
wymaga przeszkolonego personelu będącego na 
miejscu oraz bezawaryjnego dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego. Firma Bosch oferuje duży wybór 
wysoce niezawodnych dźwiękowych systemów 
ostrzegawczych (EVAC) przeznaczonych do obiektów 
o każdej wielkości, pomagających przeprowadzać 
ewakuację szybciej, skuteczniej i bezpieczniej.

Bezpieczeństwo i skuteczność
Konserwacja zapobiegawcza jest kluczowa dla 
zapobiegania kosztownym fałszywym alarmom 
i zapewnia ona wykrywanie pożaru na czas. Usługi 
Remote Connect, Remote Maintenance i Remote 
Alert pomagają technikom zwiększyć skuteczność 
i wydajność obsługi serwisowej dzięki zdalnej 
diagnostyce — zmniejszając koszty i chroniąc życie.

Systemy 
automatyki 
budynkowej

Nadmiarowa 
konfiguracja pętli

Ethernet

CAN CAN CAN

IP

Pierwsza centrala 
sygnalizacji pożaru 
firmy Bosch
Tradycja, wiedza 
i zaufanie

Seria czujek 
MAGIC.SENS
Inteligentne 
przetwarzanie 
sygnałów

Czujka dymu serii 500
Pierwsza na świecie płaska 
czujka dymu, wielokrotnie 
nagradzana konstrukcja

Czujki dymu serii 420
Przełomowa technologia 
Dual Ray zapewniająca 
najwyższą niezawodność 
wykrywania

Inteligentne łącze bezpieczeństwa
Interfejs sieciowy IP do centrali 
sygnalizacji pożaru serii 5000 
i dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego PRAESIDEO

Remote Services
Łączenie się z systemami, ich obsługa 
i serwis za pomocą bezpiecznego 
połączenia zdalnego oraz odbieranie 
natychmiastowych powiadomień

Local Security Network LSN
Magistrala polowa (pętla) 
używana przez urządzenia 
peryferyjne do sygnalizacji 
pożaru i włamania, brak 
utraty elementów z powodu 
zwarć lub przerw 
w obwodzie

Czujka OTC MAGIC.SENS
Pierwsza na świecie czujka 
dymu z zintegrowanym 
detektorem CO

Centrala sygnalizacji 
pożaru serii 5000
Modułowość oraz 
wysoka elastyczność 
i skalowalność

Łączenie central w sieci IP
Technologia IP uwzględniająca 
wyzwania przyszłości, dostosowana 
do wymagań klienta i umożliwiająca 
jego błyskawiczną obsługę, 
rozwiązania dopasowane 
do konkretnego projektu

Czujka pożarowa AVENAR 4000
Maksymalna skuteczność 
wykrywania nawet w najbardziej 
wymagających środowiskach dzięki 
technologiom eSmog i Dual Ray

Wizyjne wykrywanie pożarów
Dzięki inteligentnym algorytmom 
systemy wizyjnego wykrywania 
pożarów skracają czas reakcji 
i zmniejszają liczbę fałszywych 
alarmów
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System tak niepowtarzalny jak Twoje 
wymagania

Niezawodny, elastyczny i dostosowywany 
do wymagań klienta

System sygnalizacji pożaru 
firmy Bosch umożliwia 
utrzymanie wartości urządzeń, 
ponieważ wszystkie nowe 
systemy opracowane przez 
firmę Bosch są wyposażone 
w interfejsy do wcześniej 
zainstalowanych systemów. 
Od niezawodnej sygnalizacji 
pożaru po dźwiękowe 
systemy ostrzegawcze — 
firma Bosch zapewnia 
bezpieczną, przyszłościową 
inwestycję dla dowolnego 
rodzaju lokalizacji. W świecie, 
gdzie liczy się technologia, 
Bosch oferuje dokładnie to, 
czego potrzebujesz.
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System sygnalizacji pożaru Niezawodny — 
firma Bosch oferuje szeroki wybór produktów* 
i systemów z homologacją EN i UL, zapewniających 
precyzyjne, niezawodne wykrywanie i 
sygnalizowanie pożarów. Nasze rozwiązania oferują 
dokładne, istotne dla ratowania życia informacje w 
kluczowych momentach — można na nas liczyć.

Elastyczny — dzięki wykorzystaniu modułów 
firma Bosch zapewnia możliwość skonfigurowania 
systemu zgodnie z konkretnymi potrzebami 
klienta. System można dostosować do charakteru 
zastosowania i rozmiaru obiektu, co przekłada się 
na elastyczność podczas podejmowania decyzji 
zakupowych.

Dostosowywany do wymagań klienta — 
firma Bosch oferuje wyjątkowy zestaw narzędzi 
programistycznych Software Development 
Kit (SDK) zawierający wszystkie narzędzia 
niezbędne do opracowania dostosowanych do 
wymagań danego klienta systemów zarządzania 
bezpieczeństwem pożarowym i modyfikacje 
oprogramowania.

 * Mamy w ofercie systemy pożarowe przeznaczone na rynki UL



01 Doskonała modułowość zapewniająca 
najlepszą ochronę przeciwpożarową

Zdalne sterowanie
Klawiatura wyniesiona FMR 5000 umożliwia pełną 
kontrolę nad centralą sygnalizacji pożaru lub siecią 
centrali za pośrednictwem magistrali CAN. Doskonale 
zaprojektowana klawiatura oferuje wysoki poziom 
funkcjonalności bez konieczności dodatkowego 
przeszkolenia personelu.

Duży wybór interfejsów
Różnorodne interfejsy umożliwiają inteligentne 
podłączenie dźwiękowych systemów alarmowych 
PLENA, PAVIRO oraz PRAESIDEO do modułowych 
centrali sygnalizacji pożaru z serii 1200 i 5000, 
jednocześnie znacząco ograniczając liczbę 
wymaganych interfejsów sprzętowych.

Łączenie centrali w sieć
Magistrala CAN działa na podstawie modelu peer-
to-peer, zapewniając niezawodne działanie nawet 
w przypadku wystąpienia błędu. Różne pętle sieci 
zapewniają elastyczność systemu i dostosowanie 
go do indywidualnych wymagań. Skonfi gurowanie 
stref w obrębie połączeń sieciowych, wykonanych 
z użyciem standardowych kabli miedzianych lub 
przewodów światłowodowych, a także jako sieć 
Ethernet, ułatwia sprawną administrację.

Integracja z systemem automatyki budynkowej
Połączenie z systemem automatyki budynkowej oraz 
z kontrolerem centrali poprzez interfejs Ethernet 
i protokół OPC; nie trzeba stosować żadnego 
dodatkowego modułu interfejsu.

Firma Bosch oferuje wyjątkową możliwość skonfi gurowania systemu 
zgodnie z zasadą modułowości i z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb użytkownika. Jest to możliwe dzięki modułom wielokrotnego 
użytku typu „click-and-go”, wymiennym obudowom, praktycznemu 
montażowi magistrali CAN oraz wymianie modułów bez konieczności 
wyłączania centrali.

Złożone 
projekty

Modułowa adresowalna 
centrala FPA-5000

Modułowa adresowalna 
centrala FPA-5000

Adresowalna centrala 
FPA-1200 do zastosowań 

1- i 2-pętlowych

Konwencjonalna 
centrala FPC-500

Projekty 
średniej 
wielkości

Małe 
projekty

Gotowa 
do użycia
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Systemy 
automatyki 
budynkowej

Nadmiarowa 
konfiguracja pętli

Ethernet

CAN CAN CAN

Obudowy Moduły Szyny

Centrale

Modułowe i z możliwością rozbudowy, co zapewnia niezrównaną elastyczność

Połączenie central w sieć przy użyciu magistrali CAN lub sieci Ethernet. Sieci CAN 
połączone za pomocą sieci szkieletowej IP-Ethernet o wysokiej wydajności.

Dzięki różnorodnym obudowom, modułom i szynom system można 
dostosować do indywidualnych potrzeb oraz ekonomicznie go rozbudowywać 
wraz ze zwiększającymi się potrzebami fi rmy. Kupujesz tylko te elementy, 
których naprawdę potrzebujesz!
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02 Inteligentne usługi 
dostępne bez przerwy

Innowacyjne technologie Bosch, które 
umożliwią integratorom systemów 
zaoferowanie stałego zdalnego 
wsparcia technicznego i lepszej 
wydajności. Usługi Remote Services 
firmy Bosch to bezpieczne i skuteczne 
rozwiązania wspomagające zdalne 
monitorowanie, konserwację i obsługę 
sprzętu do wykrywania pożarów. 
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> 25% 
      bardziej efektywna

Remote Connect
Bezpieczne i chronione połączenie z centralą 
przez internet zoptymalizowane pod kątem 
oprogramowania konfiguracyjnego FSP-5000-
RPS. Umożliwia całodobowy zdalny dostęp 
do narzędzi rozwiązywania problemów 
z dowolnego miejsca i o każdej porze. 
Wyspecjalizowani pracownicy serwisu mogą 
teraz oferować pomoc zdalną, optymalizując 
wydajność i przydziały personelu.

Remote Alert
Aby reagować na zapytania serwisowe szybciej 
niż dotychczas, integratorzy systemów, 
właściciele firm i technicy mogą otrzymywać 
błyskawiczne powiadomienia SMS lub e-mail 
w momencie wywołania alarmu i wystąpienia 
usterki bezpośrednio z zainstalowanych 
systemów. Zaawansowane funkcje zarządzania 
użytkownikami w usłudze Remote Portal 
pozwalają zapewnić, że odpowiednie 
powiadomienia niezawodnie docierają 
do właściwych odbiorców.Remote Maintenance

Dane przekazywane na żywo z systemu 
przeciwpożarowego można przeanalizować w 
usłudze Bosch Remote Portal i jeszcze przed 
wizytą u klienta ocenić, które elementy należy 
zbadać i ewentualnie wymienić. Na miejscu 
zintegrowana funkcja obchodu testowego 
upraszcza konserwację systemu dzięki 
intuicyjnemu interfejsowi na tablety i komputery 
przenośne. Wszechstronną dokumentację 
czynności konserwacyjnych można szybko 
i sprawnie zapisać jednym kliknięciem za 
pomocą zautomatyzowanych raportów.
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Usługi Remote Services

Strona klienta

Serwer Bosch Security

Strona usługi
Remote Service

Bezpieczna brama sieciowa

Remote Service

Bezpieczne połączenie
RPS



Zintegrowane wykrywanie pożaru i ostrzeganie 
dźwiękowe
Odpowiedni system ochrony budynku 
zapewnia poczucie bezpieczeństwa wszystkim 
zainteresowanym stronom — właścicielom obiektu, 
ochronie, pracownikom i gościom. Gdy pojawi się 
zagrożenie, system musi zareagować natychmiast 
w precyzyjny i niezawodny sposób oraz przekazać 
jasne komunikaty, które pozwolą wszystkim zachować 
spokój bez względu na to, co się dzieje.

Firma Bosch reprezentuje zintegrowane podejście 
do ochrony budynków, oferując połączenie 
sprawdzonych systemów, które zapewniają najwyższy 
poziom wydajności. Od niezawodnej sygnalizacji 
pożaru po dźwiękowe systemy ostrzegawcze — 

03 System sygnalizacji alarmowej 
i dźwiękowy system ostrzegawczy 
z inteligentnym łączem bezpieczeństwa

fi rma Bosch zapewnia bezpieczną, przyszłościową 
inwestycję dla każdego rodzaju obiektu.

Efektywna ochrona przeciwpożarowa
Adresowalny system sygnalizacji pożaru 
jest wyposażony w wysokiej jakości centrale 
i urządzenia peryferyjne, które zaprojektowano 
tak, aby umożliwiały szybkie wykrycie zagrożenia. 
Zaawansowane czujki, moduły interfejsu, ręczne 
ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory akustyczne i 
inne urządzenia peryferyjne zapewniają dodatkową 
elastyczność i sprawdzają się w specjalnych 
zastosowaniach. Konserwacja urządzeń jest łatwa, 
a stały nadzór nad wszystkimi funkcjami systemu 
i urządzeniami peryferyjnymi zapewnia jeszcze 
większą niezawodność. 

Wszechstronna ochrona

Sygnały z czujek przesyłane do 
centrali sygnalizacji pożaru

Sygnały z centrali sygnalizacji 
pożaru do dźwiękowego 
systemu alarmowego

Ostrzegawcze komunikaty głosowe 
przesyłane do nadzorowanych stref 
głośnikowych

A

2a
2b

C

C

B

B

A

A

3

5

44

41

Elementy systemu ochrony
1  Czujka pożarowa wykrywająca 

zagrożenie pożarowe
2 a) Centrala sygnalizacji pożaru 
 b) Zdalna klawiatura
3 DSO
4  Strefy głośnikowe z nagranymi 

komunikatami ostrzegawczymi

5  Pomieszczenie dla pracowników ochrony 
(przykładowa konfi guracja)

 ▶ Zdalna klawiatura
 ▶ Stacja wywoławcza do podawania 

komunikatów na żywo
 ▶ System automatyki budynkowej
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Zaawansowany dźwiękowy system ostrzegawczy
Firma Bosch zapewnia wszystko to, co jest 
niezbędne w zaawansowanym dźwiękowym systemie 
ostrzegawczym. Komunikaty głosowe są przejrzyste, 
a emitowane sygnały — jasne i łatwe do zrozumienia. 
System może przesyłać nagrane komunikaty i sygnały, 
a podczas codziennego działania może odtwarzać 
w tle muzykę i ogłoszenia handlowe. Stały nadzór 
nad funkcjami systemu i liniami głośników zapewnia 
dodatkową niezawodność. Dźwiękowy system 
ostrzegawczy PLENA obsługuje mniejsze instalacje, 
natomiast system PAVIRO to doskonały wybór w 
przypadku średnich obiektów. PRAESIDEO z kolei 
to wiodący system dla większych obiektów. 

Budowa kompletnego systemu
System zaprojektowano z myślą o możliwości 
rozbudowy, a wszystkie jego urządzenia podstawowe 
i peryferyjne idealnie ze sobą współpracują. 
W przypadku mniejszych instalacji dźwiękowy system 
alarmowy PLENA można połączyć z modułową 
centralą sygnalizacji pożaru z serii 1200 lub 5000 za 
pomocą interfejsu RS-232. W przypadku większych 
instalacji centrale sygnalizacji pożaru są połączone 
z systemem nagłośnieniowym i ostrzegawczym 
PRAESIDEO lub PAVIRO za pośrednictwem 
inteligentnego interfejsu IP. Wszystkie systemy 
można również podłączyć do systemu automatyki 
budynkowej za pośrednictwem protokołu OPC lub 
przy użyciu zestawu narzędzi programistycznych SDK.

Wydajne systemy dźwiękowe z 
możliwością łatwej rozbudowy

Funkcjonalna obsługa

RS-232

IP Ethernet

OPC Ethernet

Duży wybór interfejsów

1   FPA-1200

2   FPA 5000

3   FPA 5000

5   PAVIRO

6   PLENA VAS

4   PRAESIDEO

System automatyki 
budynkowej
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04 Urządzenia peryferyjne: Doskonałość 
w każdym elemencie systemu

Firma Bosch oferuje szeroki wybór adresowalnych i konwencjonalnych 
produktów w dziedzinie systemów sygnalizacji pożaru, dźwiękowych 
systemów ostrzegawczych i zarządzania ryzykiem. Produkty te 
pozwalają zrealizować kompleksową i dostosowaną do indywidualnych 
wymagań koncepcję niemal każdego projektu, z troską o kwestie 
estetyczne, normy lub wymogi rynkowe.
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Nie wszystkie pożary są takie same
Od momentu, gdy rozpoczyna się pożar, 
w otaczającym środowisku następują zmiany. 
Te zmiany w stosunku do warunków zewnętrznych 
są określane jako oznaki pożaru i mogą objawiać 
się w postaci dymu, wysokiej temperatury, światła 
i gazu. Oznacza to, że potrzebna jest metoda 
wykrywania odpowiadająca konkretnej sytuacji. 
Dlatego oferujemy szeroki wybór automatycznych 
czujek odpowiednich do różnych czułości i typów 
pożaru. Czujka pożarowa AVENAR 4000, wyposażona 

w technologię eSmog, Dual Ray i inteligentne 
przetwarzanie sygnału (ISP), wykrywa pożary z 
niespotykaną dotąd szybkością oraz minimalizuje 
wystąpienia fałszywych alarmów, zapewniając 
najwyższy poziom ochrony i niezawodności w 
każdym środowisku. W celu podłączenia czujki 
AVENAR 4000, a także wszystkich innych urządzeń 
peryferyjnych sygnalizacji pożaru, można użyć 
technologii magistralowej LSN fi rmy Bosch.

Inten-
sywność 
emisji 
tlenku 
węgla, 
dymu 
i ciepła

Różne rodzaje czujek pożarowych

Oparte na
sygnale wideo Tlenek węgla Płomienie

Wizyjne 
wykrywanie 
pożarów

Zasysające 
czujki dymu

Czujki
typu CO

Czujki O, 
DO, OT 
i DOT

Czujki 
płomieni

Czujki 
termiczne

Tryskacz

Wysoka temperatura

Czas reakcji różnych typów czujek pożarowych
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Wszystko, czego potrzebujesz 
do wykrywania, zgłaszania 
i sygnalizowania pożaru

14 |   Urządzenia peryferyjne

Automatyczne czujki pożarowe
Oferujemy szeroki wybór inteligentnych 
automatycznych czujek o wysokiej niezawodności 
do stosowania w obiektach i pomieszczeniach, w 
których zgromadzonych jest wiele wartościowych 
zasobów. Różnorodne technologie wykrywania 
zapewniają wczesne wykrywanie pożarów przy 
zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań 
i praktycznie przy braku fałszywych alarmów.

Bezprzerwowe sygnalizatory akustyczne
Sygnalizatory FNM-42OU Series są dostępne w 
wersjach do montażu wewnątrz i na zewnątrz, 
oferują niezawodność, niski pobór mocy, wysoki 
poziom głośności i pozwalają znacząco obniżyć 
koszty operacyjne. Mają własne źródło zasilania, 
dzięki czemu mogą pracować bez przerwy 
oraz umożliwiają szybką i sprawną reakcję w 
sytuacjach zagrożenia.

Czujki specjalne
W budynkach, w których nie jest możliwa 
instalacja czujki punktowej, np. liniowych 
czujek termicznych, ochronę zapewniają 
systemy zasysające dym, czujki płomieni 
i czujki wykorzystujące wiązkę światła.

Ręczne ostrzegacze pożarowe
Nasza oferta obejmuje jedno- i dwustadiowe 
ręczne ostrzegacze pożarowe, które można 
stosować w naszych adresowalnych lokalnych 
sieciach bezpieczeństwa (LSN), jak również w 
technologii konwencjonalnej. Zarówno małe, jak 
i duże typy konstrukcji są dostępne dla różnych 
zastosowań.

Sygnalizatory akustyczne i optyczne
Gdy liczy się każda sekunda, sygnalizatory 
akustyczne i optyczne wykorzystywane do 
aktywacji alarmu lokalnego zasygnalizują 
wystąpienie pożaru. Ofertę uzupełniają 
modele do montażu wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń, modele bezprzerwowe oraz 
wskaźniki przeznaczone do czujek pożarowych 
montowanych w sufi tach podwieszanych i 
podłogach podniesionych. Cechują się one niskim 
poborem mocy i zapewniają mnóstwo korzyści.

Moduły interfejsu
Wejściowe, wyjściowe lub połączone przekaźniki 
wysokiego i niskiego napięcia do kontrolowanej 
aktywacji grup urządzeń sygnalizacyjnych oraz do 
łączenia konwencjonalnych urządzeń peryferyjnych: 
Moduły serii 420 zostały zaprojektowane specjalnie 
pod kątem pracy w ulepszonej wersji sieci lokalnej 
sieci bezpieczeństwa (LSN), co usprawnia 
wykrywanie pożaru.



Najlepsze w swojej klasie systemy 
przeciwpożarowe precyzyjnie wykrywają 
i wizualizują incydenty, co skraca czas 
reakcji, zmniejsza zagrożenie i ogranicza 
przerwy w pracy.

Urządzenia peryferyjne   | 15



„Odkąd pamiętam nie do zniesienia była 
dla mnie myśl, że ktoś mógłby poddać 
jeden z moich produktów badaniom 
i stwierdzić, że pod jakimś względem 
jest gorszej jakości. Dlatego zawsze 
starałem się wytwarzać produkty, które 
przejdą pomyślnie najdokładniejsze 
kontrole — produkty, które są najlepsze 
pod każdym względem”.
Robert Bosch, 1919 r.
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05 Wykryj pożar, zanim się rozprzestrzeni

Szybsze i dokładniejsze:
Nowe systemy wizyjnego wykrywania pożarów fi rmy Bosch 
należą do najnowszej generacji urządzeń do wykrywania 
zagrożeń. Technologia fi rmy Bosch, wykorzystująca 
unikatowy, przetestowany przez specjalistów model 
wykrywania zagrożeń, powiadamia o pożarach i 
zakłóceniach, przewiduje rozwój sytuacji, aby zmniejszyć 
prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych alarmów, 
oraz przyspiesza czas reakcji i umożliwia usunięcie źródła 
ognia, zanim się rozprzestrzeni.

System AVIOTEC IP starlight 8000, który został wyróżniony 
kilkoma nagrodami w ciągu ostatnich dwóch lat, posiada 
certyfi kat VdS i jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań 
w przemyśle, transporcie, magazynach i obiektach 
energetycznych, ponieważ skraca czas wykrywania 
pożaru i minimalizuje liczbę fałszywych alarmów.

Przyspieszenie łańcucha ewakuacyjnego dzięki szybkiemu 
wykrywaniu i bieżącej analizie sytuacji zapewnia ochronę 
ludzkiego życia i minimalizuje szkody.

Nagradzane rozwiązanie AVIOTEC:
Wizyjne wykrywanie pożarów

W szczególnie narażonych 
miejscach do zapewnienia 
dodatkowego bezpieczeństwa 
potrzeba czasem kilku par oczu. 
Najnowsza technologia zapewnia 
wczesne wykrywanie nawet w 
warunkach dalekich od idealnych.
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▶ Wykrywanie dymu i płomieni
Wykrywa nawet ukryty lub tlący się ogień i płonącą 
ciecz.

▶ Szybkie wykrywanie pożaru w miejscu jego 
powstania
Wykrywa pożar u źródła, przyspiesza czas reakcji, 
usprawnia ewakuację i minimalizuje szkody 
w miejscu zdarzenia.

▶ Bez potrzeby maskowania
W większości przypadków wykrywa pożar, 
korzystając z pełnego pola widzenia kamery.

▶ Inteligentny system w kamerze
Wykrywa zakłócenia na podstawie 
nieprzetworzonych danych, bez konieczności 
ich przesyłania ani kompresji.

▶ Przesyłanie strumieniowe na żywo
Monitoruje otoczenie na żywo i usprawnia ewakuację.

▶ Przechowywanie zapisów wideo
Pozwala analizować przyczyny zdarzenia dzięki 
nagranym filmom.

Ogólne informacje



06 Inteligentne wykrywanie 
zapewniające najlepszą ochronę

Bosch Security Systems oferuje 
serię czujek pożarowych 
łączących najwyższą 
niezawodność z maksymalną 
skutecznością wykrywania.
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Wczesne wykrywanie nawet w najbardziej 
wymagających warunkach
W branży wykrywania pożarów największe znaczenie 
mają precyzja i niezawodność. W ofercie czujek 
pożarowych z serii AVENAR 4000 znajduje się 
osiem automatycznych czujek wyposażonych w 
różne typy sensorów. Są to czujki optyczne oraz 
czujki z podwójnym detektorem optycznym, część 
produktów oferuje także możliwość wykrywania 
wielosensorowego (w tym termicznego i 
chemicznego). Połączenie tych trzech rodzajów 
sensorów to rozwiązanie autorstwa firmy Bosch.

We wszystkich czujkach z serii AVENAR 4000 firma 
Bosch zastosowała własną technologię inteligentnego 
przetwarzania sygnałów (ISP), która zapewnia 
najwyższy poziom inteligentnego wykrywania pożaru. 
W ofercie znajdują się także czujki termiczne. Niektóre 
modele są wyposażone w przełączniki obrotowe 
umożliwiające ręczne adresowanie pracy w linii 
otwartej. Modele bez takiego przełącznika pozwalają 

obniżyć koszty w topologii pierścienia, w której proces 
adresowania przebiega automatycznie.

Ochrona osób, mienia i obiektów
Do serii czujek należą także cztery modele 
wyposażone w innowacyjną technologię Dual 
Ray, która umożliwia dokładniejsze i wcześniejsze 
wykrywanie pożaru w każdej lokalizacji. Technologia 
ta rozróżnia wartości widocznych zakłóceń (np. pył, 
para i dym papierosowy) na podstawie gęstości 
dymu i wielkości cząstek. Jest to możliwe dzięki 
porównaniu natężenia rozproszonego światła o 
różnych długościach fal emitowanego przez dwie 
diody LED — podczerwoną i niebieską. Ta nowoczesna 
technologia zapewnia wczesne wykrywanie nawet w 
najtrudniejszych środowiskach, takich jak kluby nocne, 
parkingi podziemne czy sale komputerowe.

Połączenie tych cech zapewnia najwyższy stopień 
niezawodności i gwarantuje, że alarm wystąpi tylko 
w sytuacji prawdziwego zagrożenia.
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Technologia Dual Ray
Dokładność czujek z technologią 
Dual Ray wystarcza, aby wykryć 
nawet najmniejsze wartości 
widocznych zakłóceń (takich jak para 
czy dym), co powoduje zmniejszenie 
ilości fałszywych alarmów.

1 |   Niebieska dioda LED
2 |   Podczerwona dioda LED
3 |   Światło rozproszone
4 |   Fotodioda

4 3

1

2



eSmog: Wyższy poziom precyzji

Ignoruje przyczyny 
fałszywych alarmów

Czujki pożarowe Bosch zapewniają 
maksymalną skuteczność wykrywania
Nowoczesne budynki coraz częściej posiadają 
kompleksową infrastrukturę techniczną. 
Ta tendencja sprzyja większym obciążeniom 
elektromagnetycznym, co rodzi nowe wyzwania w 
zakresie bezpieczeństwa wykorzystywania urządzeń 
elektrycznych. Szacuje się, że w przypadku 20–30% 
wystąpień fałszywego alarmu pożarowego ich 
przyczyna jest nieznana. Służbom technicznym 
ciężko im przeciwdziałać, gdy nie ma określonego 
źródła problemu.

Dzięki funkcji eSmog czujka AVENAR 4000 
uwzględnia takie nowe okoliczności. Jej 
wytrzymałość na obciążenia elektromagnetyczne 
oraz podawanie informacji o niewidocznych 
zakłóceniach, takich jak schody ruchome, telefony 
komórkowe i routery, pozwala integratorowi systemu 
jeszcze szybciej określić przyczynę krytycznych 
warunków i usunąć ją, tym samym oszczędzając 
czas i pieniądze. 

Ponadto stabilność i skuteczność wykrywania w 
trakcie pracy i obsługi urządzenia wzrasta dzięki 
ciągłemu pomiarowi napięcia elektromagnetycznego 
wykrywanego przez poszczególne czujki i obliczaniu 
uśrednionych wartości w długim i średnim okresie. 
Takie rozwiązanie pozwala przewidzieć wystąpienie 
wartości wyższej niż wartość progowa nawet przed 
wyzwoleniem fałszywego alarmu.
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niezidentyfi kowanych

Większa wytrzymałość na obciążenia elektromagnetyczne

Odczyt siły pola elektromagnetycznego i monitoring

Na wykresie widać wartość odczytu optycznego czujki, zależną od 
wpływu pola magnetycznego, gdy nie zostanie wykryty dym (jako 
funkcję odległości).

Popularne urządzenia elektroniczne emitują pole elektromagnetyczne 
o częstotliwości, które nie są testowane w ramach badań pod kątem 
spełniania norm.
Do prawidłowego działania w zmieniających się warunkach technicznych 
urządzenia muszą cechować się wysoką odpornością na działanie sił 
elektromagnetycznych.
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07 Niewidoczna ochrona do montażu 
na dowolnym suficie; bardzo cienki 
design, łatwe czyszczenie

Dyskretny design na zewnątrz, know-how firmy 
Bosch w środku
Czujki z serii 500 Series to połączenie elegancji ze 
sprawdzonymi technologiami firmy Bosch. Można na 
nich polegać. To unikalne technologiczne podejście 
sprawia, że jest to właściwy wybór z uwzględnieniem 
przyszłych inwestycji.

Nagradzane rozwiązania eliminują problemy 
z kurzem
Dzięki wirtualnej komorze optycznej umieszczonej 
wewnątrz czujek dymu z serii 500 Series urządzenie 
nie wystaje poza powierzchnię sufitu. Gładka 
powierzchnia nie przyciąga widocznego kurzu nawet 
w pomieszczeniach, w którym szybko się on gromadzi. 
Dzięki temu urządzenie oferuje wysoką niezawodność 
i można je łatwo czyścić. Ponadto pozwala 
zaoszczędzić czas i wydatki związane z obsługą 
serwisową. Poziom nagromadzenia kurzu jest 
nieustannie mierzony. Sygnał dźwiękowy informuje, 
że wymagane jest oczyszczenie urządzenia.

Czujki z serii 500 Series są inne, ponieważ zaprojektowano je na 
podstawie koncepcji wykorzystującej wirtualną komorę optyczną. 
Czujka jest ultracienka i mocowana płasko z powierzchnią sufitu, 
dzięki czemu pomieszczenia nie tracą atrakcyjnego wyglądu. 
Kolorowe pierścienie, które można zamontować w czujce, 
pozwalają doskonale dopasować urządzenie do koloru sufitu.

Zaawansowana technologia
Czujki z serii 500 Series to systemy wykrywania 
pożaru bazujące na pomiarze rozproszenia 
światła z podwójnym obszarem detekcji. Ponieważ 
detektory monitorują dwa niezależne obszary 
światła w otwartej przestrzeni, czujka jest niezwykle 
niezawodna. To niemal niewidoczne urządzenie 
jest także dostępne jako czujka wielosensorowa 
wyposażona w detektor tlenku węgla. Połączenie 
czujki bazującej na pomiarze rozproszenia światła i 
detektora tlenku węgla umożliwia ocenę alarmów przy 
użyciu metod inteligentnego przetwarzania sygnałów. 
Znacząco zmniejsza to prawdopodobieństwo 
wystąpienia fałszywych alarmów oraz zwiększa 
liczbę możliwych zastosowań, ponieważ czujka 
działa nawet w warunkach, które nie są odpowiednie 
dla standardowych czujek fotoelektrycznych.

Większa swoboda dla architektów
Niski profil montażowy czujek z serii 500 Series 
sprawia, że mogą być niewidoczne bez względu 
na rodzaj sufitu. Unikalna metoda montażu bardzo 
ułatwia projektowanie wystroju wnętrz, pozwalając 
architektom skupić się jeszcze bardziej na 
projektowaniu i wyglądzie pomieszczeń.
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Stylowe rozwiązanie do miejsc, gdzie kurz 
jest problemem
Dzięki czujkom z serii 500 Series łatwopalne 
materiały i kurz nie stanowią już problemu. 
Fałszywe alarmy spowodowane przyciąganiem 
włókien zostały wyeliminowane, zapewniając 
bezawaryjną pracę.

Nowoczesne metody 
z myślą o estetyce
Stylowy i niezawodny 
system wykrywania pożaru: 
Niewidoczna czujka pożarowa 
fi rmy Bosch. Całkowicie 
odmienna koncepcja, która 
łączy estetyczny wygląd 
z nowoczesną technologią.
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Projektowanie systemów sygnalizacji 
pożaru to poważne wyzwanie
Ta trudna branża wymaga wieloetapowej 
współpracy różnych stron na całej długości 
łańcucha wartości. Dlatego stworzyliśmy 
rozwiązanie, które doskonale dopasowuje 
się Twoich potrzeb i pozwala błyskawicznie 
oszacować budżet planowanych inwestycji. 
Platforma firmy Bosch z wszystkimi swoimi 
funkcjami jest całkowicie bezkonkurencyjna. 
W przyszłości Safety Systems Designer 
wystarczy do zaplanowania całego systemu 
przeciwpożarowego i obliczenia jego kosztu.

08 Monitorowane planowanie:
 Przejrzystość i realizm

Nowy Safety Systems Designer — narzędzie 
do planowania systemów przeciwpożaro-
wych obejmujące cały łańcuch 

Planowanie nowoczesnych systemów 
przeciwpożarowych
Najnowsze narzędzia planowania i obsługi firmy 
Bosch umożliwiają tworzenie precyzyjnych 
projektów zgodnie z przepisami EN-54 wraz 
z przypisaniem urządzeń peryferyjnych do 
różnych pętli. Oprogramowanie Safety Systems 
Designer analizuje rzeczywistą topologię 
i uwzględnia wszystkie szczegóły projektu. 
Jest to możliwe dzięki pełnej kontroli spójności 
oraz automatycznym i niestandardowym 
procesom tworzenia wyczerpującej dokumentacji 
dopasowanej do konkretnych potrzeb.

Safety Systems Designer — proste narzędzie
Proste nazewnictwo i intuicyjna nawigacja 
sprawiają, że nie jest potrzebne żadne 
szkolenie — to jest oszczędność czasu 
i pieniędzy.
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Rozwiązania firmy Bosch w zakresie bezpieczeństwa wykraczają 
poza oczekiwania klientów na całym świecie. Wiedza 
i doświadczenie naszych integratorów systemów oraz jakość 
naszych technologii zapewniają bezpieczeństwo w najbardziej 
złożonych środowiskach.

09  Rozwiązania przekraczające 
oczekiwania

Hotel Hilton Bursa
Oni cieszą się luksusowym urlopem.
Hotel Hilton Bursa jest wyposażony w 
modułową centralę sygnalizacji pożaru 
serii 5000 i podtynkowe czujki pożarowe 
serii 500, które nie zaburzają eleganckiej 
architektury wnętrz.

Siedziba spółki Etisalat, Abu Dhabi
Oni oferują usługi telekomunikacyjne bez ograniczeń.
W siedzibie spółki Etisalat w Abu Dhabi zamontowano 
pięć modułowych central sygnalizacji pożaru z serii 5000, 
a także 800 czujek dymu i czujek termicznych. Oprócz 
tego centralny system automatyki budynkowej (BIS), 
system sygnalizacji telefonicznej oraz dźwiękowy system 
ostrzegawczy (EVAX) są zintegrowane.

Centrum handlowe na pl. Unii Lubelskiej 
w Warszawie
Oni cieszą się najnowszymi trendami.
Nowe centrum handlowe na pl. Unii Lubelskiej w 
Warszawie zostało wyposażone w cyfrowy system 
nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy 
PRAESIDEO połączone z ośmioma modułowymi 
centralami sygnalizacji pożaru serii 5000 w sieci, 
co zapewnia ochronę i bezpieczeństwo.
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Tradycja jakości i innowacji
Od ponad 125 lat marka Bosch kojarzy się 
nieodmiennie z jakością i niezawodnością. Firma 
Bosch jest światowym dostawcą innowacyjnych 
technologii wspartych najwyższą jakością serwisu 
i obsługi klienta.

Dział Bosch Security Systems oferuje wyjątkowo 
szeroką gamę rozwiązań w zakresie systemów 
zabezpieczeń, komunikacji i nagłośnienia, których 
niezawodność jest codziennie sprawdzana w 
różnorodnych zastosowaniach na całym świecie — 
od instytucji państwowych i obiektów użyteczności 
publicznej po firmy, szkoły i budynki mieszkalne.


