Yangın Alarm Sistemleri
Akıllı algılama. Üstün koruma.
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İnsanların güvende olmasını sağlamak
birinci önceliğimiz

Bunu biliyor
muydunuz?
Bosch, dünyada yangın alarm
dedektörlerinde karbonmonoksit
sensörü yapan ilk şirkettir.

Bosch Kilometre Taşları –
100 yılı aşkın süredir Yangın Algılama
Teknolojisinde Yenilikçi Güç
İlk Bosch
Yangın Paneli
Gelenek, uzmanlık
ve güven

MAGIC.SENS
Dedektör Serisi
Akıllı sinyal işleme

1992
1920
Yerel Güvenlik Ağı LSN
Yangın ve ihlal çevre
birimleri tarafından
kullanılan endüstriyel
şebeke (döngü), kısa devre
veya kesinti durumunda
eleman kaybı olmaz

500 Serisi Dedektör
Dünyanın ilk düz tip
duman dedektörü,
tasarım ödüllü

2001
1999
MAGIC SENS
OTC Dedektör
Dünyanın entegre
CO sensörüne
sahip ilk duman
dedektörü

100 Yıl
Bosch Building
Technologies
1920 – 2020
Duman Dedektörü
420 Serisi
Algılamada birinci
sınıf güvenilirlik
açısından çığır açan
Çift Işın teknolojisi

2005
2004
5000 Serisi Modüler
Yangın Paneli
Birinci sınıf esneklik
ve ölçeklenebilirlikle
modülerlik

Bosch güvenliğe önem verir. Ürünlerimizin
tamamını, kullanıcıların hayatlarının yalnızca
korunmakla kalmayıp aynı zamanda hızlı ve etkili
bir şekilde kurtarılacağını bilmelerini sağlayacak
şekilde tasarlıyoruz. Yangın algılama sisteminin
hızlı yanıt kabiliyeti, servislerin uyarılması ve
yardım alma konusunda hayati önem taşır. Tüm
ürünlerimiz başka ürünlerle birleştirilebildiğinden,
tek bir kaynaktan eksiksiz bir çözüm elde etmek
mümkündür.
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Akıllı Güvenlik Bağlantısı
5000 Serisi Modüler
Yangın Paneli ile
PRAESIDEO sesli tahliye
sistemi arasında IP
bağlantısıyla arayüz
iletişimi sağlama

2012
2010
IP üzerinden Panel
Ağı Oluşturma
Geleceğe yönelik IP
teknolojisi,
özelleştirilmiş ve hızlı
müşteri hizmetleri,
projeye özgü çözümler

2014
2013
AVENAR detector 4000
eSmog ve Çift Işın
teknolojisi sayesinde en
zorlu ortamlarda bile
algılama performansını en
üst seviyeye çıkarır

Güvenlik Sistemleri
Tasarımcısı
Yangın alarmı
projeleri için
Planlama Yazılımı

Remote Services
Güvenli bir uzak
bağlantı aracılığıyla
sistemlere bağlanın,
bakım ve servis işlemi
yapın ve anında
bildirimler alın

2016
2015

2019
2018

Video Tabanlı Yangın
Algılama
Görüntülü yangın algılama
sistemleri, akıllı algoritmalar
kullanarak yanıt sürelerini
iyileştirir ve yanlış
alarmları azaltır

Ateşi söndür
Size tüm uygulamalara uyacak çözümler sunmak
için yangın alarm sistemleri konusunda 100 yıllık
deneyimimize güvenin. Ayrıca, otomatik dedektör
serimiz neredeyse görünmeden algılamaya olanak
tanıyan birden fazla kriterli ve gömme montajlı ürün
çeşitleri içerir. Yangın alarmlarının ve diğer olaya bağlı
mesajların koordinasyonu için bu ürünlere AVENAR
panel serileri gibi oldukça esnek ve kullanıcı dostu
kontrol panelleri ekledik. Benzersiz panel tasarımımız
size özel koruma sağlar. Manuel yangın butonları, sesli
uyarı cihazları, flaşörler ve arayüz modüllerinin yanı
sıra özel dedektörler ve video tabanlı yangın algılama
özellikli AVIOTEC'imiz çözümü tamamlar.

Tüneller için
optimize edilmiş
AVIOTEC
Zorlu ortamlarda
video tabanlı yangın
algılama

AVENAR Panel
Benzersiz bağlantı
ve ölçeklenebilirlik
sunan yenilikçi
yangın alarmı paneli
platformu

2021
2020
AVIOTEC
Yapay zeka tabanlı
algoritmalara sahip
binalara yakın dış
mekan yangın
algılama

Mesajı karşıya aktarın
Büyük alanlarda çok sayıda insanın binaları
boşaltmasını sağlamak, alanda eğitimli personelin
bulunmasını ve arıza emniyetli bir sesli alarm sistemi
gerektirir. Bosch daha hızlı, daha verimli ve daha güvenli
tahliye işlemleri için her boyutta alana yönelik oldukça
güçlü çözümler sunar.
Sanki oradaymışsın gibi yakın
Öncelikli bakım, maliyetli yanlış alarmları önlemenin
anahtarıdır. Zamanında ve güvenilir yangın algılama
sağlar. Remote Services, uzaktan diagnostik kullanıp
maliyetlerden ve varlıklardan tasarrufun yanı sıra can
kaybının önlenmesini sağlayarak teknisyenlerin servis
ziyaretlerinin daha etkili ve verimli olmasına olanak
tanır. Güvenli bir bulut yapısı üzerinden iOS ve Android
uygulamalarımız, yangın alarmları veya sistem uyarıları
olması durumunda gerçek anlık bildirimler sağlar.

Yangın paneli sistemi

Sizin kadar özgün bir sistem
Güvenilir, esnek ve
müşteriye özel
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500 Serisi yangın dedektörü
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Planlama yazılımı
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Referanslar

Uzmanlığımız, portföyümüz
ve teknolojimizin yanı sıra
yakın iş ortaklıklarımızla
sizin için yeni fırsatlar sunan,
öngören ve sürdürülebilir
uçtan uca çözümler sunabiliriz.
Bosch tarafından tasarlanan
yeni sistemlerin tümü daha
önceden kurulmuş sistemlerle
etkileşim sağladığından,
Bosch yangın alarm sisteminiz
ekipmanlarınızın değerinin
korunmasını sağlar. Güvenilir
yangın algılamadan gelişmiş
sesli alarma her türlü
konum için gelecekte de
kullanılabilecek güvenli bir
yatırım sağlıyoruz. Teknolojinin
öne çıktığı bir dünyada
size tam olarak ihtiyaç
duyduklarınızı sunuyoruz.

Güvenilir – Bosch doğru ve güvenilir yangın
algılama ve bildirimi için geniş bir EN ve UL
sertifikalı ürün* ve sistem portföyü sunar.
Çözümlerimiz kritik anlarda hassas ve hayat
kurtarıcı bilgiler sunar; bize güvenebilirsiniz.
Esnek: Bosch kendi sisteminizi modüler
prensibi temel alan belirli ihtiyaçlarınıza göre
yapılandırma fırsatı sunar. Sistem, tesisinizdeki
uygulamanın yapısına ve boyutuna uyum sağlar,
böylece satın alım kararlarınızda size esneklik
sunar.
Müşteriye özel: Bosch size müşteriye özel
yangın güvenliği yönetimi sistemleri ve yazılım
değişikliklerini tasarlamanız için gerekli tüm
araçları içeren, benzersiz bir yazılım geliştirme
kiti (SDK) sunar.

* UL pazarına için özel bir yangın sistemleri portföyü sunuyoruz
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Yangın alarmı panelleri

Yangın alarmı panelleri

01 Yarının akıllı binalarına ve Nesnelerin
İnterneti'ne hazır olun
Karmaşık
projeler

Modüler adreslenebilir
AVENAR panel 8000

Orta
büyüklükte
projeler

Modüler adreslenebilir
AVENAR panel 8000

Küçük
projeler

Kullanıma
hazır

Yüksek veya
karmaşık bina

Geniş kampüs örneğin üniversite
kampüsü gibi geniş
alanlara yayılan çok
geniş bir ağ

1-4 döngü adreslenebilir
AVENAR panel 2000

Konvansiyonel
FPC-500

Çeşitli muhafazalar, modüller ve raylar, iş ihtiyaçlarınız arttıkça ekonomik
biçimde genişletebileceğiniz özelleştirilmiş bir sistem sunar. Yalnızca
gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bileşenleri satın alırsınız!

Bosch kendi sisteminizi modüler prensibe ve özel ihtiyaçlarınıza
göre yapılandırmanız için eşsiz bir fırsat sunar. Yeniden kullanılabilir
“tak-çalıştır” modüller, değiştirilebilir muhafazalar, pratik CAN veri
yolu bağlama ve “tak-çıkar” gibi özellikler bunu mümkün kılar.

Ethernet

CAN

Panel ağı
CAN bus teknolojisi, bir hata meydana gelse bile
güvenilir çalışmayı garanti edecek şekilde eşler arası
çalışır. Ağın farklı döngüleri, esneklik sunar ve sistemin
kişisel gereksinimlere göre uyarlanmasına olanak tanır.
Ethernet'in yanı sıra standart bakır veya fiber optik
kablolarla sağlanan ağ bağlantıları içerisinde bölgelerin
oluşturulması, sorunsuz yönetimi kolaylaştırır.
İşletme yönetim sistemleriyle entegrasyon
Bir Ethernet arayüzü ve OPC protokolü aracılığıyla bina
yönetim sistemine (BIS) bağlı ve panel denetleyicisine
entegre olduğundan, ek arayüz modülü gerektirmez.

CAN

CAN

Yedeklemeli
ağ döngüsü

Uzaktan kumanda
AVENAR keypad 8000 uzaktan kumanda birimi, bir CAN
veri yolu aracılığıyla kontrol paneli veya panel ağının
tamamen kumanda edilmesine olanak tanır. Ek eğitim
gerektirmeden, üst düzey bir işlevselliği çekici bir
tasarımla sunar.
Bosch Akıllı Güvenlik Bağlantısı ile sesli alarmın
sorunsuz entegrasyonu
Kutudan çıktığı anda, AVENAR yangın alarmı panelleri
sesli alarm çözümlerimizle arayüz iletişimi kurar.
Bu entegrasyon, bina alanlarında yönlendirilmiş
tahliye gibi gelişmiş işlevleri destekler ve operatörlere
yüksek düzeyde durumsal zeka ve optimize edilmiş
yanıt süreleri sağlar. Ayrıca, çözüm kablolama
gereksinimlerini en aza indirerek montaj süresini ve
maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Bina Yönetim
Sistemleri

CAN veya Ethernet ağı aracılığıyla panel ağı oluşturma. Yüksek
performanslı IP Ethernet ana iletişim hattına sahip birleşik CAN ağları.
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Öne çıkan: AVENAR panel 2000 ve 8000

02 AVENAR panel
Hazır mısınız?
AVENAR panel 2000 ve 8000, küçük ve büyük boyutlu kurulumlarda
benzersiz bağlantı ve ölçeklenebilirlik sunan yenilikçi yangın alarmı
paneli platformudur. Kullanıcılar artık eMatrix özelliğiyle sesli alarm,
kapı kontrolleri ve daha fazlası gibi güvenlik ekipmanlarını doğrudan
panel ekranından tamamen kontrol edebilecek. Sistemler geleceğe
yöneliktir ve sürdürülebilir yatırımlar için tamamen geriye dönük
uyumludur; uzatma ve güçlendirme maliyetlerini minimumda tutar.

Bunu biliyor
muydunuz?

Öne çıkan: AVENAR panel 2000 ve 8000

Bosch ilk yangın alarmı
panelini 1920 yılında geliştirdi.

Panel serisi, Nesnelerin İnterneti (IoT)
tarafından yönlendirilen bina teknolojilerinin
dönüşümünü destekliyor. Mevcut yangın alarm
sistemi bileşenleriyle tamamen geriye doğru
uyumlu olan AVENAR panel 2000 ve 8000 serisi
ölçeklenebilirlik, entegrasyon ve işlem gücü
açısından önemli iyileştirmeler sunar. Yeni bir
güvenlik, kontrol ve verimlilik seviyesi sağlar.
Küçük ve orta ölçekli projeler için
AVENAR panel 2000
AVENAR panel 2000 daha küçük projeler için
önemli çözümdür. Dört döngüye kadar destek
sağlar; böylece 512 dedektör ve yangın butonu
ile uygulamaları küçük projelerden orta boyutlu
projelere genişletir. AVENAR 2000 paneller bir
panel ağına bağlanarak müşterilerin kablolama
maliyetlerinden tasarruf ederken binadaki
yangın sisteminin zekasını dağıtmalarını sağlar.
Ayrıca, AVENAR panel 2000 modüler şekilde
genişletilebilen eksiksiz bir yangın alarm
paneli seti olarak sunulduğundan, sistem
entegratörleri için planlama ve satın alma
sürecini kolaylaştırır.
AVENAR panel 8000 – tüm proje boyutları
için çözüm
Daha büyük ölçekli kurulumlar için Modular
Fire Panel 5000 Serisinin halefi olan AVENAR
panel 8000, panel başına en fazla 32 döngüye
ve toplam 4096 dedektöre ve yangın butonuna
olanak tanır.
Her iki panel de Yerel Güvenlik Ağı (LSNi)
bağlantılarının yanı sıra çağrı istasyonlarına ve
diğer kritik sistem bileşenlerine dayalı mevcut
yangın dedektörü neslini destekler. Paneller,
Modular Fire Panel 5000 Serimiz gibi mevcut
ağ mimarileriyle birlikte monte edilebilir.
AVENAR panel 2000 ve 8000'in yanı sıra
AVENAR keypad 8000 ve Modular Fire Panel
5000 Serisi etrafında tek bir ortak ağ oluşturma
olanağı ağ verimliliğini artırır ve geriye dönük
uyumluluğu kullanır.

"AVENAR panel"
videosunu izleyin ve
daha fazla bilgi edinin

AVENAR panel 2000
Ölçeklenebilirlik ve bağlantı sağlamak için
üretilmiş modüler sistem
Her iki panel de hızlı 100 Mbit bağlantıya sahip
bir Ethernet mimarisini destekler. Bosch yangın
panellerini ve Bosch sesli alarm sistemlerini
bir ağa bağlamak, bina yönetim sistemlerine
veya diğer güvenlik sistemlerine bağlanmak ve
ayrıca bulut tabanlı kontrol ve bakım için uzak
hizmetleri etkinleştirmek üzere dört harici
Ethernet bağlantı noktası mevcuttur.
Grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) ile
doğrudan yangın panelinde tümüyle
kontrol edilebilir
Teknik bir yenilik olarak, eMatrix grafiksel
kullanıcı arayüzü (GUI) 7 inç ekran sayesinde
tam kontrol sunar. Sezgisel arayüz, bağlı yangın
koruma ekipmanlarına ve tahliye bölgelerine
net bir durum genel görünümü sağlar. eMatrix
ayrıca sesli alarmı, kapı kontrolünün yanı
sıra HVAC'ı (ısıtma, havalandırma ve klima)
kontrol eder. Güvenlik yöneticilerinin otomatik
olarak tetiklenen tahliyeleri izleyerek korumayı
optimize etmesini sağlar ve gerektiğinde manuel
olarak müdahale etme imkanı sunar.
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Remote Services

Remote Services
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03 Akıllı hizmet
daima kullanılabilir
Remote Services
Bosch'un sunduğu
yenilikçi teknoloji,
sistem entegratörlerinin
uzaktan destek ve yüksek
performans sunmasına
olanak tanır. Bosch
Remote Services, yangın
algılama ekipmanlarını
uzaktan izlemenin,
ekipmanlara bakımını
yapmanın ve servis
sağlamanın yanı sıra bir
mobil uygulama üzerinden
etkileşim kurmanın güvenli
ve verimli bir yoludur.

Bosch Güvenlik Sunucusu

Uygulama
Entegrasyonu
Bosch akıllı telefon
uygulaması

Müşteri Alanı
Alanı

Servis Alanı
Alanı
Uzaktan Servis

Uzaktan Servis
Güvenli Bağlantı

RPS

Güvenli Ağ Geçidi

Remote Connect
FSP-5000-RPS yapılandırma yazılımıyla birlikte
kullanılmak üzere optimize edilmiş İnternet
aracılığıyla panele güvenli ve korumalı bağlantı.
Ne zaman ve nerede gerekli olursa olsun sorun
gidermeyi desteklemek için 7/24 uzaktan erişimi
kolaylaştırır. Uzman teknisyenler artık verimliliği
ve personel tahsisini optimize edecek şekilde
sahayı uzaktan destekleyebilir.

Uzaktan Uyarı
Entegratörler, işletme sahipleri ve teknisyenler
servisle ilgili sorguları öncelikle ve hiç olmadığı
kadar hızlı şekilde çözmek amacıyla doğrudan
kurulu sistemlerinden anında alarmlar ve
arızalara ilişkin SMS ve e-posta bildirimleri
alabilir. Remote Portal'daki güçlü kullanıcı
yönetimi ilgili bildirimlerin güvenilir biçimde
doğru kişiye ulaşmasını sağlar.

Remote Maintenance
Gerçek zamanlı yangın sistemi verileri,
müşteri alanına ulaşmadan önce değiştirme
çalışmalarını değerlendirmek ve sorun
kaynaklarını incelemek için Bosch Remote
Portal'da analiz edilebilir. Sahada, entegre
çalışır durumda test özelliği, kullanıcı dostu
tableti ve taşınabilir bilgisayar arayüzü ile
sistem bakımını destekler ve basitleştirir.
Değerli zamandan tasarruf etmek için otomatik
raporlarda tek tıklamayla bakım faaliyetlerinin
kapsamlı belgelerini depolayabilirsiniz.

Remote Interact
Bu hizmet güvenlik yöneticileri, entegratörler
ve işletme sahipleri için Bosch mobil
uygulamalarının bağlantısını sağlar ve iOS ve
Android için hızla anlık bildirimler sunar. Yangın
alarmları veya sistem uyarıları durumunda
hızlı bilgi sunar. Bulut altyapısı üzerinden
güvenli bağlantı, sınıfının en iyisi siber güvenlik
önlemlerini garanti eder.

> %25

daha verimli
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Sesli tahliye

04 Kolay genişletilebilen ses
performansı

Akıllı Güvenlik Bağlantısı ile yangın
alarmı ve sesli tahliye

İşlevsel etkileşim

Arayüzlü entegrasyon
Hikaye: Casa Sollievo bimbi Italy –
Associazione Vidas
1982 yılında kurulan Associazione Vidas, evde
tedavi edilemeyen hastalıklardan muzdarip
hastalar ve Casa Vidas bakımevi için ücretsiz
sosyal ve sağlık hizmetleri sunmaktadır.
Lombardiya'daki ilk pediatrik bakımevi olarak
2019 yılında açılan Casa Sollievo Bimbi, şimdi
de toplam 6.400 metrekarelik alanda kapsamlı
destekle 'yeşil' sertifikalı, altı katlı bir binada genç
hastalara ve ailelerine hizmet veriyor.

Arayüz seçenekleri
1 AVENAR panel 2000
2 AVENAR panel 8000
3 AVENAR panel 8000
modüler
4 AVENAR panel 8000
modüler
5 PRAESENSA
6 PRAESIDEO
7 PAVIRO

Bina Entegrasyon Sistemi

8 PLENA VAS

4

3

5

6

2

7

1

8

Gelişmiş sesli tahliye
Bosch, gelişmiş bir sesli alarm sistemi için gereken
her şeyi sağlar. Sesli mesajlar mükemmel konuşma
anlaşılabilirliğine sahiptir; sinyaller nettir ve kolay
anlaşılır. Sistem günlük çalışma sırasında önceden
kaydedilen mesajlarla uyarıları devreye sokabilir ve
fon müziği ile reklam duyuruları sağlayabilir. Sistem
işlevlerinin ve hoparlör hatlarının kalıcı denetimi,
ekstra güvenilirlik katar. PLENA sesli alarm sistemi
daha küçük uygulamaları destekler; PAVIRO orta
büyüklükte görevler için mükemmeldir; bununla
birlikte PRAESIDEO ve PRAESENSA daha büyük
mekanlar için önde gelen tercihtir.

Tüm gerekenler bir arada
Sistem genişleyebilecek şekilde tüm cihazlar ile
çevre birimlerin birlikte sorunsuz olarak çalışacağı
şekilde tasarlanmıştır. Daha küçük uygulamalarda,
PLENA sesli alarm sistemi AVENAR panel 2000
ile arayüz bağlantısı sağlar. Daha büyük ölçekli
uygulamalar için akıllı bir IP arayüzü, AVENAR
panelimizi PAVIRO ve PRAESIDEO sesli alarm ve
genel anons sistemlerine bağlar. AVENAR panel
2000 ve 8000'in eMatrix grafiksel kullanıcı arayüzü
(GUI), 7 inç ekran üzerinden tam kontrol sunar.
Sezgisel arayüz, bağlı yangın koruma ekipmanlarına
ve tahliye bölgelerine net bir durum genel
görünümü sağlar. Bu sistemlerin tamamı OPC ile
veya yazılım geliştirme kiti (SDK) kullanılarak üstün
bir bina yönetim sistemine bağlanır.

Hastaların güvenliğini sağlamak ilk günden
itibaren öncelikliydi. Associazione Vidas, kurum
için merkezi kontrollü, entegre bir çözüm sağlamak
için tıbbi binaları donatma konusunda deneyime
sahip tek bir tedarikçi arıyordu. Birincil odak
noktası olarak entegrasyon ve uçtan uca güvenlik
ile sistem IP tabanlı bileşenlere ve ağ mimarisine
dayanmaktadır. Çözümler arasında, bina genelinde
gerçek zamanlı yangın alarmı için 1.200 dijital
dedektöre bağlı Modular Fire Panel 5000 Serisi
bulunmaktadır. EN 54-16 ve ISO 7240-16 gibi
güvenlik standartlarıyla sertifikalanan PRAESIDEO
Digital Public Address ve Sesli Alarm Sistemi
ile birlikte çözüm, yeni bir acil durum müdahale
düzeyi sağlamaktadır.
Casa Sollievo Bimbi'deki yangın ve sesli alarm
sistemleri arasındaki bağlantı Bosch'un Akıllı
Güvenlik Bağlantısı tarafından oluşturulmuştur.
İlk olarak, binadaki IP ağ bağlantılı yangın
dedektörleri, durumsal farkındalığın artması için
acil durum müdahale ekiplerine bir yangının tam
yerini (zemin, oda, alan) otomatik olarak bildirir.

"Bosch ile işbirliği değerli,
etkili ve verimli olmuştur."
Associazione Vidas Genel Sekreteri
Giorgio Troisi

İkinci olarak sistem, çalışmaların acil müdahale
ekipleri için sesli olmayan bir alarm sinyaline
kıyasla yüzde 30'a kadar zaman kazancı sağladığını
kanıtlayan net tahliye talimatlarıyla sesli duyurular
yayınlar. Ve üçüncüsü, Akıllı Güvenlik Bağlantısı
binanın farklı bölgeler tarafından 'aşamalı' bir
şekilde tahliyesine olanak tanır. Tehdide en yakın
bina sakinlerine hitap etmekle başlayarak, paniği
önleyen ve insanları en kısa, en güvenli kaçış yolları
ile güvenli bölgeye yönlendiren son derece verimli
bir acil durum yanıtı oluşturur.
Acil durumlara en iyi şekilde hazırlanmak için klinik
personeli PRAESIDEO Digital Public Address ve
Sesli Alarm Sistemi'ne özel acil tahliye planlarını
önceden kaydedebilir. Bu nedenle, bir tehdit
durumunda, personel değerli zamanını canlı
duyurular için harcamak yerine hastalara yardım
etmeye odaklanabilir.
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Bosch Kalitesi

05 Bosch Kalitesi
Bosch'un yangın dedektörleri
spesifikasyonların ötesinde test ediliyor
%100 ürün ve hizmet kalitesini garanti etme taahhüdümüz
olduğundan, tüm yangın dedektörleri öncelikle spesifikasyonların
ötesinde bile dahili geçiş testlerinin değerini kanıtlamalıdır.
Bunun için Münih yakınlarında yangın algılama sistemlerini daha
güvenli hale getirmek için yangınla ilgili çalışanların profesyonel
olarak yangın çıkardıkları kendi yangın laboratuvarımız bile var.

"Testi başarıyla
geçtiğimizden ve pazara
sürme konusunda zaman
kaybetmediğimizden emin
olmak için ürünlerimizi
kendi test laboratuvarımızda
resmi sertifikasyondan önce
kontrol edebiliriz."
Sensörler ve çevre birimleri test
mühendisi Robert Rett,
Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Ateşle oynamak serbest
Yangın Laboratuvarı ekibimiz en yüksek kaliteyi
sağlar ve EN54 ile UL268 standartlarına göre
test yangınları gerçekleştirir. Bu, test kurumu
VdS Schadenverhütung GmbH tarafından
onaylanması için gerekli bir adımdır. Onay almadan
önce, piyasadaki her yangın algılama ürünü
daha önce çeşitli standart testlerden geçmiştir.
Bunlar, dedektörlerin farklı koşullar altında nasıl
performans gösterdiğini gösteren bir dizi farklı
yangın içerir. Sertifikasyon sürecinde herhangi
bir gecikmeyi önlemek için testleri, her yeni
ürünün gerçek sertifikasyondan önce denetlendiği
VdS laboratuvarıyla aynı koşullar altında
gerçekleştiriyoruz.
TF4 veya test ateşi 4, bu standart testlerden biri için
bir örnektir ve bir poliüretan plakanın yakılmasını
içerir. Malzemeyi ateşe verdikten sonra, plastik
saniyeler içinde yanar ve kısa sürede yangın
laboratuvarının test odasını da kalın dumanla
doldurur. Tüm süreç, hangi yangın dedektörünün
kaç saniye sonra alarmı tetiklediğini ekranlarda
izlediğimiz kontrol odasında gözlemlenir.

“Birisinin gelip ürünlerimden birini inceleyip
herhangi bir özelliği nedeniyle onu ikinci
kalite bulacağı düşüncesi, benim için her
zaman katlanılmaz bir fikir olmuştur. İşte bu
nedenle, daima en detaylı incelemelere dahi
dayanıp her bakımdan kendilerini kanıtlayan
– ürünler üretmek için çalıştım.”
Robert Bosch, 1919

Bosch Kalitesi

Bozulma değerlerine karşı direnç test etme
Ayrıca, kendi yangın laboratuvarımızda
spesifikasyonların bile ötesine geçiyoruz ve gerekli
olmayan ancak dedektörlerin güvenilirliğini en
yüksek seviyeye çıkarmak için gereken kendi
kendine tasarlanmış testler yapıyoruz. Bu
bozulma testleri, yangın algılama sistemlerimizin
herhangi bir dış parazit değişkenine karşı dayanıklı
olmasını sağlar. Yangın dedektörlerinin sigara
dumanı veya buharı (örneğin banyoda ya da
mutfakta) algıladıklarında bir alarmı tetikleyip
tetiklemediklerini veya bunu gerçek bir yangından
ayırt edip edemeyeceklerini kontrol ediyoruz.
Duman Tüneli
Video tabanlı yangın algılama özellikli AVIOTEC'in
yangın ve dumanı doğru algılayıp algılamadığını

görmek için kargaşa testleri biraz farklıdır.
Doğrudan spot ışıkları kameraya doğru parlama
yapar ve vantilatörler dumanı her yöne üfler.
AVIOTEC'in farklı zeminlerde bile yangınları
doğru algılayıp algılayamadığını görmek için
fotoğraf tuvalleri kullanılmıştır. Bu, AVIOTEC'in
zor koşullarda bile güvenilirliğini kanıtlamak için
ne kadar kapsamlı bir şekilde teste sokulduğunu
göstermektedir.
Elektromanyetik uyumluluk
Yangın algılama sistemlerimizin gerçek bir
yangın durumunda performans göstermelerini
sağlamanın yanı sıra, dahili EMC (elektromanyetik
uyumluluk) Laboratuvarımızda emisyon ve
bağışıklığı da test ediyoruz. Dedektörler, örneğin
yayılan veya gerçekleştirilen emisyon gibi farklı
emisyon türleri açısından kontrol edilir ve voltaj
dalgalanması ile titreme meydana gelmediği
kanıtlanmalıdır. Ek olarak, laboratuvarda
ürünlerin voltaj dalgalanmalarına, elektrostatik
deşarja ve yayılan elektromanyetik alanlara karşı
bağışıklıkları olup olmadığını kontrol ediyoruz.
Üçüncü laboratuvar olan Sensör Laboratuvarında,
test enstitüsündeki resmi olanla aynı olan
duman tünelinde testler yapıyoruz. Burada
dedektörlerimizin hassasiyetlerini kontrol
ediyoruz ve korozyon özelliklerini izliyoruz;
tüm bunlar akıllı algılama ve üstün koruma
sunabilmek için yapılmaktadır.
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Bosch yangın laboratuvarı

Bosch yangın laboratuvarı
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Bay Rett – mesleği
gereği kundakçı
Alevler ve duman onun mesleğidir: Münih yakınlarındaki
bir laboratuvarda Robert Rett, yangın algılama sistemlerini
daha güvenli hale getirmek için ateşle oynuyor.

Robert Rett, Bosch'un Münih yakınlarındaki
Ottobrunn'daki yangın laboratuvarının kontrol
odasında tamamen yalnızdır. Cam bir bölmeden,
zeminde poliüretan plakalar bulunan beyaz fayanslı
bir odaya bakar ve bir düğmeye basar. Sadece
küçük bir alevi tetikler, ancak saniyeler içinde
plastikten duman çıkmaya başlar ve sadece iki
dakika sonra oda kalın, beyaz dumanla dolar.
Önündeki ekranda Rett, yangın laboratuvarının
tavanına monte edilen yangın dedektörlerinin ne
zaman ve nasıl tetiklendiğini gözlemler. Yangın Testi
4 olarak bilinen bu test, Bosch Sicherheitssysteme
tarafından yapılan tüm yangın algılama ürünlerinin
geçmesi gereken standart testlerden biridir.
Standarttır, çünkü test kurumu VdS (Verband
der Sachversicherer) Schadenverhütung GmbH
tarafından onay almak için gerekli birçok yangın
testinden biridir.
"Tüm norm testlerini test laboratuvarıyla aynı
koşullarda gerçekleştiriyoruz. Sadece sertifikasyon
sürecinde belirginleşen hatalar büyük gecikmelere
neden olacaktır" diye açıklıyor Rett. Hatalar — bu,
yangın dedektörlerinin çok geç tetiklenmesi veya
hiç tetiklenmeyeceği anlamına gelebilir. Yangın
olmamasına rağmen tetiklendikleri anlamına da
gelebilir. Bu bir sorundur, çünkü tekrarlanan yanlış
alarmlar, insanların artık herhangi bir tehlike altında
olduklarına inanmadıkları anlamına gelir.

Rett, "Yangın dedektörleri can ve malı
koruduğundan bunların güvenilir olması gerekir"
diyor. Son altı yıldır, kalifiye elektrikçi tam olarak
yangın laboratuvarında bundan sorumlu. "Yangınlar
hakkında bilgi ve onları burada standart koşullarda
kullanma şeklimiz, birini eğitebileceğiniz bir şey
değildir; sadece deneyim gerektirir" diye açıklıyor
Rett. Bir sonraki test için küçük kütükler biriktiren
bu seviyeli adamı büyüleyen şey tam olarak budur.
Yangın laboratuvarında her çalıştığında, farklı
ürünler veya farklı koşullar test edilmektedir.
Bugün, bir dizi yangın dedektörüne ek olarak, video
tabanlı erken yangın algılamayı kolaylaştırmak için
kullanılan üç AVIOTEC kamera tavana asılı durumda
bulunmaktadır. Bunlar kapalı alanlarda kamu ve
endüstriyel kullanım için en son Bosch gelişmeleri
arasında bulunmaktadır: Ağa bağlı kameralar
duman ve alevleri güvenilir bir şekilde algılayabilir;
ilk testte gösterildiği gibi, laboratuvardaki yangını ilk
bildiren bu kameralardır.

"AVIOTEC kameralar IP tabanlıdır ve özellikle
bu amaçla kurduğumuz ağ içinde paylaşılan bir
kullanıcı arayüzü üzerinden kullanılabilir. Sistem
daha sonra teste devam eder" diye açıklıyor
Rett. Doğrudan kameraya doğru parlama yapan
spot ışıkları kuruldu. Dumanı her yöne üfleyen
fanlar kullanılarak çeşitli havalandırma koşulları
simüle edilmiştir. AVIOTEC'in farklı zeminlerde
bile yangınları doğru algılayıp algılayamadığını
görmek için fotoğraf tuvalleri kullanılmıştır.

Kalitemiz ve
testlerimiz hakkında
daha fazla bilgi edinin

Rett ayrıca geleneksel yangın dedektörleri
için bu tür özellikle tasarlanmış testler
gerçekleştirmektedir. Onlardan "rahatsızlık testleri"
olarak bahsediyor ve bu testler genellikle alarmların
güvenilirliğini test etmek için sigara, maytap veya
buhar kullanmasından oluşuyor. Bu nitelikteki
testler yasal olarak gerekli değildir, ancak Robert
Rett'in deneyimlerinden bildiği gibi: "Üzülmektense
güvenli olması daha iyi".

Bunu biliyor muydunuz?
Robert yılda 400'den fazla
test ateşi mi yakıyor?
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Bir yangını algılamak, bildirmek
ve görselleştirmek için ihtiyacınız
olan her şey

Otomatik yangın dedektörleri
Orta veya yüksek değerli varlık yoğunluğuna
sahip tesisler ve öğeler için kullanılan, yüksek
güvenilirliğe sahip, geniş bir akıllı otomatik
dedektör yelpazesi sunuyoruz. Çeşitli algılama
teknolojileri, pratikte yanlış alarmlar vermeyen
son teknoloji ürünü erken yangın algılama
işlevi sağlar.

Bosch yangın algılama, sesli alarm ve risk yönetimi alanlarında
kapsamlı bir adreslenebilir ve konvansiyonel ürün yelpazesine
sahiptir. Bu ürünler, neredeyse her tür proje için estetik,
standartlar ve pazar ihtiyaçlarını ihmal etmeksizin özel ve
kapsamlı bir konsept oluşturmanıza olanak tanır.

LSNi duman
çekiş sistemi

Özel dedektörler

Sinyal hatları

Yönetim Sistemi

RF dedektörü

Genel Anons ve
Sesli Alarm Sistemi

Sesli alarm
lisans anahtarı

LSNi Döngüleri

Özel dedektörler
Doğrusal ısı dedektörleri, duman çekiş
sistemleri, alev dedektörleri ve ışınlı
dedektörler gibi nokta tipi dedektörlerin
montajına olanak tanımayan binalarda
özelleştirilmiş koruma sağlar.

İtfaiye
Tuş takımı

İzleme istasyonu
Sinyal tablosu

Remote Services

Bosch Bulut
Konvansiyonel
hat
Konvansiyonel
hat

Uzak tuş takımları
ve sinyal tablosu

Yazıcı

Manuel yangın butonları
Serimiz adreslenebilir Yerel Güvenlik Ağı'nın
(LSN) yanı sıra konvansiyonel teknolojide
kullanılabilen tek hareketli ve çift hareketli
manuel yangın butonları içerir. Farklı uygulamalar
için büyük ve küçük tasarım tipleri mevcuttur.

Sisteme genel bakış

Kesintisiz Sesli Uyarı Cihazları
İç ve dış mekan çeşitleri bulunan FNM-42OU
Serisi düşük güç tüketimi ve yüksek hacimleriyle
asla performans düşüklüğü yaşamaz ve işletme
maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Kendi yüksek
performanslı enerji kaynaklarıyla kesintisiz
bildirim sağlar, hızlı yanıt ve kararlı çalışmaya
olanak tanır.

Arayüz modülleri
Bir grup sinyal cihazının kontrollü olarak devreye
alınması ve konvansiyonel çevre birimlerinin
bağlantısı için giriş, çıkış veya birleşik olarak,
yüksek ve düşük gerilim röleleri: 420 Serisindeki
arayüz modülleri, gelişmiş Yerel Güvenlik Ağı
sürümüne bağlantı için özel olarak tasarlanmıştır;
böylece yangın algılama senaryonuzu optimize
etmenize yardımcı olur.

Sesli uyarı cihazları ve ﬂaşörler
Her saniyenin önemli olduğu durumlarda, yerel
alarm etkinleştirme için sesli uyarı cihazları ve
flaşörler, yangın durumunda uyarı yapar. Kapalı
ve açık mekan çeşitlerinin yanı sıra kesintisiz
modeller ile görsel ve akustik alarmları tek bir
cihazda bir araya getiren sinyal cihazları ürün
yelpazesini tamamlar. Yükseltilmiş zeminler ve
asma tavanlardaki yangın dedektörleri için alarm
göstergeleri de portföyde yer alır. Düşük güç
tüketimine sahiptir ve size özel avantajlar sunar.
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Kablosuz
Kablosuz dedektör ürünlerimiz ile neredeyse hiç kablo
olmadan çalışan esnek bir yangın koruma çözümü
sunuyoruz. Bu nedenle tarihi binalar, mevcut binaların
güçlendirilmesi ve genişletilmesi ve geçici tesisatlar
için idealdir. İki frekans bandı ve son derece güvenilir
ağ teknolojisinin birleşimi sayesinde, yeni kablosuz
yangın alarm sistemi yüksek sistem kullanılabilirliği
ve maksimum koruma sunar. Çözüm, yangın alarm
sistemine kablo ile bağlanan bir ağ geçidinin yanı
sıra ağ geçidiyle telsizle iletişim kuran ve bu nedenle
kablolar olmadan her yere kurulabilen en fazla
30 dedektör ve 10 manuel yangın butonundan oluşur.

Daha hızlı yanıtlara ulaşmak ve böylece
hasarı ve faaliyet dışı kalma süresini en
aza indirmek amacıyla olayları keşfetmek,
bilgilendirmek ve görselleştirmek için
hassasiyet ve doğru performans sağlayan
sınıfının en iyisi sistemleri edinin.
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Otel katları
kullanım örneği

Öne çıkan: AVENAR all-in-one 4000
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06 Ürüne genel bakış
AVENAR all-in-one 4000
AVENAR all-in-one 4000 ile görsel ve akustik alarmları tek bir cihazda bir
araya getiren bir sinyal cihazı ürün yelpazesi sunuyoruz. İsteğe bağlı olarak,
AVENAR ailesindeki tüm yangın dedektörleri sinyal cihazıyla tek bir cihazda
birleştirilebilir ve böylece kurulum ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde
azaltabilecek, maliyet ve yerden tasarruf sağlayan eksiksiz bir çözüm
oluşturulur. Sinyal cihazları EN54-3 ve EN54-23 Kategori C'ye (tavana
montaj için) ve W'ye (duvara montaj için) göre onaylanmıştır ve IP 42
koruma sınıfı ile binalardaki hemen hemen tüm uygulamalar için uygundur.

(Birim-) taban
Alarm bölümü

Kolay (önceden) montaj ve kablolama için

(pil dahil)

=
Bir döngüde bir katta 24 cihaz

Genel bakış: C, W ve O tipleri arasındaki fark
Kırmızı

Tavan

Duvar

Açık

Montaj

Yalnızca tavan montajı

Yalnızca duvar montaj

Tavan ve duvar montajı

Aydınlatma
alanı/karesi

İyi tanımlanmış standart
nedeniyle yüksekliği düşük
olan odalar için en iyi seçim

İyi tanımlanmış standart
nedeniyle yüksekliği düşük
olan odalar için en iyi
seçim. Ayrıca tavana monte
cihazların oda alanını tam
olarak aydınlatmadığı
durumlarda da kullanılır

Standart olmadığı ve
boyutlar üretici tarafından
tanımlandığı için ortalamanın
üzerinde yüksekliğe sahip
odalar için en iyi seçim

Esneklik

Esneklik yok,
(3 m'ye kadar montaj
yüksekliğiyle sınırlı, duvara
montaj mümkün değil)

Esneklik yok,
(2,4 metreye kadar montaj
yüksekliğiyle sınırlı, tavan
montajı mümkün değil)

Esneklik
(yükseklik açık, tavan ve
duvar montajı yapılabilir)

Değerler

Standart tarafından
tanımlanır

Standart tarafından
tanımlanır

Üretici tarafından tanımlanır

Güç tüketimi

O tipine göre nispeten
daha düşük

O tipine göre nispeten
daha düşük

Daha yüksek (çoğunlukla)

Alarm Bölümü
EN54-23: optik sinyal, 12 LED'li flaşör halkası
EN54-3: akustik bölüm, 97 db(A) değerine
kadar 32 adet önceden programlanmış ses

Dedektör tabanı
Dedektör veya kapakla uyumludur
Dedektör çıkarma koruması seçeneği

Kapak parçası
Algılama ile, AVENAR detector
4000 serisiyle birlikte
Algılama olmadan, kırmız veya
beyaz renk kapak

Bir ring veri yolu üzerinde 125 adede kadar
cihaz
AVENAR all-in-one 4000, son derece düşük güç
tüketimiyle öne çıkar. Bu özelliği sayesinde tek bir
ring veri yolu üzerine 125 adede kadar cihaz monte
edilebilir. 10 yıla kadar servis ömrüne sahip entegre
pil, veri yolu arızalansa kesintisiz alarm vermeye
devam eder. Bu, işlevsel bütünlüğü sağlamak için
karmaşık ve pahalı E-30 kablolamanın kurulum için
gerekli olmayacağı anlamına gelir.

Kullanılabilirliğe odaklanın
AVENAR all-in-one 4000'i geliştirirken, esnek
uygulama seçeneklerinin yanı sıra basit kurulum
ve kullanıma da özellikle önem verdik. Sinyal
kafaları önceden monte edilebilir ve kurulumu
önemli ölçüde basitleştiren ve hızlandıran soketli
terminaller ile donatılmıştır. Farklı uygulama alanları
için, hem optik hem de akustik alarmlar için üç
yoğunluk seviyesi arasından seçim yapabilirsiniz.
Üstelik, AVENAR ailesinden herhangi bir yangın
dedektörünü sinyal cihazıyla birleştirebilirsiniz.
Bu, bakım çalışmasının bir parçası olarak yangın
dedektörlerini ayrı ayrı değiştirebileceğiniz
ve sinyal vericisini bile değiştirmenize gerek
kalmayacağından bakım maliyetlerini düşük
tutabileceğiniz anlamına gelir.

Sektörler

"Bir döngüde 125 adede kadar cihazla, yangın algılamada
tamamen yeni bir kategori tanımlıyoruz. Planlamacılar,
montajcılar ve operatörler için tamamen yeni olanaklar ve
önemli tasarruf potansiyeli sunuyor."
Sebastian Wehr, Bosch Building Technologies, Ürün Müdürü.
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Öne çıkan: Video tabanlı yangın algılama

07 Yayılmadan önce görün
Gün ışığından ışıksız ortama kadar: AVIOTEC
Video tabanlı yangın algılama
Koşullar ideal olmasa bile
ek güvenlik ve emniyet
için bazen bir çift gözden
fazlasına ihtiyacınız olur.
En son teknoloji, her türlü
ışık durumunda erken
algılama sağlar.

Referans Mouka – Nigeria Manufacturer Mouka Ltd. –
Saniyeler içinde yangın ve duman algılama yüzlerce çalışanın güvenliği artırıyor

Bir bakışta

Daha hızlı ve daha doğru:
Bosch'un video tabanlı yangın algılama sistemi
tehdit algılama özelliklerinde gelecek nesli temsil
eder. Benzersiz, bilimsel olarak test edilmiş bir
fiziksel algılama modeli kullanan Bosch teknolojisi
tehditleri yayılmadan önce durdurmanıza yardımcı
olacak şekilde yangınları ve parazitleri bulur,
yanlış alarmları azaltmak için davranışı öngörür ve
tepki sürelerini kısaltır. AVIOTEC, VdS ve CSIRO
onaylıdır ve düşük yanlış alarm oranlarıyla algılama
süresini en aza indirmek üzere endüstri, taşımacılık,
depolama ve bitişik açık alanlar için kullanılan
tesislere yönelik kusursuz yanıttır.

▶ Alev ve duman algılama
Gizli yangınları, için için yanan
yangınları ve yanan sıvıları bile
belirleyin.
▶ Kaynakta hızlı algılama
Tepki sürelerini kısaltacak, kurtarma
yanıtını iyileştirecek ve tesisteki hasarı
en aza indirecek şekilde yangınları
başladıkları yerde algılama
▶ 0 lüks algılama
IR aydınlatmayla birlikte gözetimi
optimize edin

Kurtarma zincirini hızlı algılama ve duruma bağlı
farkındalıkla iyileştirmek hayatları korur ve hasarı
en aza indirir.

▶ Binalara yakın dış mekan
uygulamaları
Yenilikçi KI algoritmaları ile güvenilir
çalışma sağlayın

G 217090

İstenmeyen alarmları azaltan algoritmaları temel alan yapay
zekaya sahip neredeyse başka bir algılama teknolojisinin
bulunmadığı binalara yakın dış mekanda yangın algılama

Bunu biliyor muydunuz?
AVIOTEC IP starlight 8000
kameramız, yangınları saniyeler
içinde doğrudan kaynağında algılar.

▶ Canlı akış
Ortamları gerçek zamanlı izleyin ve
kurtarma yanıt sürelerini kısaltın
▶ Video saklama
Kayıtlı videolarla kök-neden
analizi yapın

Mouka Matresses
hakkındaki tüm
hikayeyi okuyun
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Çift Işın Teknolojisi
Çift Işın Teknolojisi ile donatılan
dedektörlerin, buhar veya duman gibi
en küçük görünür parazit değerlerini
bile algılayacak kadar hassas olması,
daha az yanlış alarma neden olur.

08 Üstün koruma için
akıllı algılama
2
4

3
1

Bosch, eşsiz güvenilirliği olağanüstü algılama performansıyla
birleştiren yeni bir yangın dedektörü serisi sunuyor.

Bunu biliyor
muydunuz?
Dedektörlerimizdeki Çift Işın
teknolojisi, duman ve su buharını
hassas şekilde birbirinden ayırır.

Temiz bir çözüm – Örtü üreticisi Synergy
Health, Bosch Çift Işın Teknolojisini
standartlaştırıyor

En zorlu koşullarda
bile erken algılama
Yangın algılama dünyasında, hassasiyet ve
güvenilirlik hayati önem taşır. AVENAR detector
4000 serisi, farklı sensörlere sahip sekiz otomatik
yangın dedektörü sunar. Bu dedektörler, optik
ve çift optik dedektörler içermenin yanı sıra bazı
modeller termal ve/veya kimyasal algılama dahil
birden fazla kriterin algılanmasını sağlar. Bu üç
özel tip sensör kombinasyonu, Bosch tarafından
keşfedilen bir yöntemdir.
AVENAR detector 4000'de, en yüksek seviyede
akıllı yangın algılama sağlayan Bosch Akıllı Sinyal
İşleme (ISP) teknolojisi kullanılır. Ürün yelpazesinde
ısı dedektörü de yer alır. Bazı modellerde stub
topolojilerinde manuel adresleme yapmak için
döner anahtarlar yer alır; bu tür anahtara sahip
olmayan modeller adreslemenin otomatik olduğu
ring topolojilerinde maliyet tasarrufuna olanak tanır.

İnsanları, mülkleri ve binaları korur
Hassasiyette sonraki düzey için, dedektör serisinde,
yangının daha da doğru ve erken algılanmasını
sağlamak üzere yenilikçi Çift Işın Teknolojisine sahip
dört çeşit de yer almaktadır. Toz, buhar ve sigara
dumanı gibi görünür kesinti değerlerini duman
yoğunluğunu ve parçacık boyutlarını belirleyerek
ayırt eder. Bunu kızılötesi ve mavi olmak üzere
iki LED kaynağının farklı dalga boylarından gelen
dağınık ışık yoğunluğunu kıyaslayarak yapar. Bu
teknolojiler müşteriler için gece kulüpleri, park
alanları ve bilgisayar odaları dahil olmak üzere en
zorlu ortamlarda bile erken algılama olanağı sağlar.
Birçok özelliğin bir arada bulunması, en yüksek
güvenilirlik seviyesini sunarken, yalnızca gerçekten
acil bir durumda alarm verilmesini sağlar.
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Synergy Health, tıbbi ekipmanların sterilizasyonu
ve özellikle sağlık sektörü için yatak örtüsü tedariki
konusunda uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Şirket,
Hollanda genelinde nevresimlerin, iş kıyafetlerinin
ve ameliyathaneler için yatak örtülerinin
kiralanması ve yıkanması dahil olmak üzere
kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.
Hollandalı yatak örtüsü tedarikçisi Synergy Health,
yangından koruma sistemlerini değiştirirken sekiz
yan kuruluşuna Bosch yangın panelleri kurulumu
yaptı.
Synergy Health'in çamaşırhanelerinde nem, buhar
ve toza bağlı çok zorlu çevresel koşullarda yüksek
yangın riski bulunuyor. Bu nedenle şirket, yüksek
maliyetli yanlış alarmları en aza indirmek için
duman ve yangını mümkün olan en güvenilir şekilde
algılayabilecek, gerçek alarm koşulları ve parazit
değerleri birbirinden ayırt edebilecek bir çözüme
ihtiyaç duydu. Çözüm, Çift Işın Teknolojisine sahip
AVENAR detector 4000 Serisi oldu.

1|
2|
3|
4|

Mavi LED
Kızılötesi LED
Dağınık ışık
Foto diyot
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eSmog: Hassasiyette bir üst seviye

Bunu biliyor muydunuz?
Günümüzde yanlış alarmların %20 ile
%30 'unun nedenleri belirlenememektedir

Görünmez yanlış
alarm nedenlerini
azaltın

Bosch yangın dedektörleri
algılama performansını en üst seviyeye çıkarır
Modern binaların teknik altyapısı giderek daha
karmaşık hale geliyor. Bu eğilim kurulmuş elektrik
donanımı için sorun oluşturan elektromanyetik
kirliliğin artmasına yol açmaktadır. Günümüzde
yanlış alarmların %20-%30'unun nedeninin
belirsiz olduğu tahmin edilmektedir. Asıl nedenin
belirlenmemesi durumunda teknisyenlerin bu tür
durumları önlemesi zordur.

Bununla birlikte kullanım ve bakım sırasında,
her dedektörün maruz kaldığı elektromanyetik
ışın sürekli olarak ölçülüp orta ve uzun vadeli
ortalamalar hesaplanarak kararlılık ve algılama
performansı artırılır. Bunlar, olası yanlış alarmlar
oluşmadan önce eşik değerlerinin aşıldığını
öngörmek için kullanılır.
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Grafikte, duman algılanmadığında (mesafenin fonksiyonu olarak)
elektromanyetik alanların etkisi nedeniyle değişen dedektör optik
değeri gösterilmektedir.
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Elektromanyetik gösterme ve izleme
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test edilen
aralık
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test edilen aralık

2,7
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VdS
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Yaygın kullanılan elektronik cihazlar standartlar ve normlara göre
test edilmemiş bir frekansa sahip elektromanyetik alanlar yayar.
Değişen teknik ortamlar mutlak olarak mükemmel biçimde
çalışmak için yüksek elektromanyetik sağlamlık gerektirir.

Alarm
Yok
Alarm Alarm
Alarm
Yok

Belirtilen
optik
değer
Belirtilen
optik
değer

Artırılmış elektromanyetik sağlamlık

Cep telefonları ve yürüyen merdivenler
parazite neden olabilir
eSmog özelliği sayesinde, AVENAR detector 4000
bu yeni koşulları hesaba katar. Elektromanyetik
kirliliğe karşı dayanıklı olması ve yürüyen
merdivenler, mobil telefonlar ve yönlendiriciler
gibi görünmez parazit değerleri hakkındaki bilgisi,
sistem entegratörünün kritik durumları daha hızlı
şekilde ve zamandan ve paradan tasarruf ederek
belirleyip çözmesini sağlar.
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500 Serisi yangın dedektörü

Planlama yazılımı

09 Her türlü tavanda görünmez koruma,
çok ince ve temizlenmesi kolay

10 İzlenen planlama:
Şeffaf ve gerçeğe yakın

500 Serisinde, sanal bir optik bölme kullanıldığı için bu seri
tamamen farklı bir konsepttir. Oldukça incedir ve tavana
gömülü olacak şekilde takılır; bu, estetik görünümlü alanların
atmosferini bozmayan özel bir avantajdır. Ayrıca dedektöre
takılabilen renkli halkalar, cihazların tavan renkleriyle
mükemmel şekilde uyumlu olmasını sağlar.

Yeni Safety Systems Designer:
Zincirin tamamını kapsayan
yangın planlama aracınız

Safety Systems Designer:
kullanımı kolay bir araç
Genel terminoloji ve kullanıcı dostu gezinme
sayesinde, eğitim gerektirmediğinden size
paradan ve zamandan tasarruf sağlar.

Dışında modern tarz, içinde Bosch uzmanlığı
500 Serisi şık bir tasarıma sahiptir. İçindeyse
başarısı kanıtlanmış Bosch uzmanlığı vardır.
Bunlar güvenebileceğiniz özelliklerdir. Benzersiz
teknolojik yaklaşım, gelecek için doğru yatırımı
yapmanızı sağlar.
Toz değil; ödül topluyor
500 Serisi Duman Dedektörünün içinde bulunan
sanal optik bölme, tavandan sarkmadığı
anlamına gelir. Pürüzsüz yüzeyi, yüksek oranda
toz oluşan odalardaki gözle görülür kiri üzerinde
toplamamasını sağlar. Böylece yüksek güvenilirlik
sunar ve temizlemesi kolaydır. Bunun da ötesinde,
servis süresi ve maliyetlerden tasarruf sağlar.
Biriken kir düzeyi sürekli olarak ölçülür. Cihazın ne
zaman silinmesi gerektiğini bir sorun sinyali bildirir.
Güçlü teknoloji
500 Serisi, çift algılama alanına sahip dağınık
ışıklı bir yangın algılama sistemidir. Sensörler
açık alanda iki bağımsız ışık alanını izlediğinden,
bu dedektör son derece güvenilirdir. Gözle
görülemeyen dedektör ayrıca karbonmonoksit
(CO) gaz sensörüyle çok sensörlü dedektör olarak
da kullanılabilir. Dağınık ışık sensörü ve CO gazı
sensörünün bu kombinasyonu, alarmların en ileri
sinyal işleme yöntemleriyle değerlendirilmesini
sağlar. Bu sayede yanlış alarm olasılığı azalır ve
dedektör, standart fotoelektrik dedektörlere
uygun olmayan ortamlarda bile çalışabildiğinden,
uygulama sayısı artar.
Mimarlara daha fazla özgürlük sağlar
500 Serisinin düşük montaj profili, onu her tür
tavanda görünmez kılar. Benzersiz montaj yöntemi,
dekorla kolayca bütünleşerek mimarların tasarıma
ve genel görünüşe daha fazla odaklanabilmesini
sağlar.

Estetiği yakalamanın modern yolu
Tarza sahip güvenilir yangın algılama: Bosch, görünmez
yangın dedektörünü sunar. Hoş bir tasarımla modern
teknolojiyi birleştiren yepyeni bir konsept.

Zorlu bir görev: yangın alarmı
projelerini planlama
Bu zorlayıcı iş, tüm değer zinciriyle birlikte çeşitli
planlama aşamalarında farklı tarafların sürece
dahil olmasını gerektirir. Bu bakımdan, günlük
işlerinize kusursuz şekilde uyarlanabilen bir çözüm
sunuyoruz. Ayrıca, ilk bütçeleme ve hesaplama
söz konusu olduğunda hızlı yanıtlar sağlar. Bosch
tüm özelliklerle birlikte işiniz için eşsiz bir platform
sunar. Gelecekte Safety Systems Designer, yangın
alarm sistemlerini planlayıp hesaplamak için ihtiyaç
duyacağınız tek yazılım olacaktır.
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Bir üst seviyede yangına
karşı koruma için proje planlaması
Bosch'un en yeni planlama ve destek aracı, farklı
döngülerdeki çevre birimlerinin tahsisi dahil olmak
üzere EN-54 düzenlemelerine göre kullanıcılara
hassas bir tasarım sağlar. Gerçek topolojiyi dikkate
alan Safety Systems Designer her proje ayrıntısının
hesaba katılmasını sağlar. Bu, eksiksiz bir uygunluk
kontrolü ve ihtiyaçlarınıza uygun kapsamlı belgelerin
kişiye özel ve otomatik olarak sağlanması yoluyla
mümkün hale getirilir.
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"Mercedes-Benz projesi
bizim için önemli bir
referanstır. Bosch
çözümlerinin sağladığı
entegrasyon ve müşteri
odaklılık düzeyini gösterir.
Sistemimiz, yeni nesil
otomobil üretim tesislerinde
otomobil üreticilerinin özel
ihtiyaçlarını karşılamayı
başardı."

Referanslar

11 Beklentinin ötesine geçen
çözümler
Bosch çözümleri, tüm dünyada müşteri beklentilerinin
ötesine geçiyor. İş ortaklarımızın uzmanlığı ve bilgisi ve
teknolojimizin kalitesi, en zorlu ve karmaşık ortamları
bile daha güvenli hale getiriyor.
Yangın olayından sonra güvenlik ve
emniyet sistemlerinin iyileştirilmesi
Richetti Gıda Sanayi
Richetti SpA, yemek servisi ve perakende kanalları
için soğutulmuş ve dondurulmuş atıştırmalıkların
üretiminde uzmanlaşmış bir İtalyan yardımcı
paketleyici şirketidir.
Üretim tesislerinden birinde meydana gelen ciddi
bir yangından sonra Richetti, kurulu güvenlik ve
emniyet sistemlerinde temel değişiklikler yapmak
zorunda kaldı. Olaydan sonra, her konumdaki
güvenlik ve emniyet sistemlerini geliştirmeye karar
verdiler. AVIOTEC video tabanlı yangın algılama,
parazitler ve gerçek yangınların güvenilir bir şekilde
ayırt edilmesini sağlayan ve yüksek maliyetli yanlış
alarmlara karşı güvenilir bir çözüm sunan benzersiz
bir fiziksel algılama modeline sahip olduğundan
duman ve alevlerin erken ve güvenilir bir şekilde
algılanması için ilk önerilerden biri oldu.
Bu özel çözümün işlevselliğini gösteren bir test
aşamasından sonra AVIOTEC cihazları tesisin kritik
alanlarına kuruldu: üretim hattı boyunca iki özel
kamera ve karton stoğunun yakınındaki depoya bir
kamera yerleştirildi.

"Bosch ile olan deneyim çok
büyüktü."
Valerio Nisi, Richetti SpA Teknik Müdürü

Mercedes-Benz otomobil üretim tesisi için
erken uyarı yangın alarm sistemleri
Duman çekiş dedektörü, Rusya'daki otomotiv
üretim tesisinin güvenliğini sağlıyor
Rusya'nın başkentinin dışında yer alan yeni
Mercedes-Benz binek otomobil fabrikası, Endüstri
4.0 otomotiv üretimi için bir vitrindir. Bosch, tesisteki
1000'den fazla çalışanın güvenliğini sağlamak için
günümüz otomobil fabrikalarının özel güvenlik
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sesli tahliye
özelliklerine sahip bir yangın alarmı ve güvenlik
sistemi sağladı.
Tek çatı konsepti
Şasi kaynağından ön cam kurulumuna ve boyamaya
kadar tesis, aynı binadaki tüm üretim adımlarını 'tek
çatı konseptinin' bir parçası olarak birleştiriyor.
Ancak yangın güvenliği açısından bakıldığında,
yüksek fabrika tavanları ve açık zemin planı ile 'tek
çatı konsepti' zorluklara yol açmaktadır. Nedeni:
Geleneksel, nokta tipi yangın dedektörleri, bu kadar
geniş, klimalı bir alanda duman parçacıklarını tespit
etmek söz konusu olduğunda performans limitlerini
aşıyor. Müşteriyle yakın şekilde çalışmak, erken

Mactan-Cebu havaalanı için modüler ve
genişletilebilir bir yangın algılama sistemi
gerekliydi
Ancak normal, günlük çalışma sırasında ağa
bağlı bir yangın alarm sistemi nasıl güncellenir?
Mactan-Cebu Uluslararası Havaalanı, Filipinler'in en
önemli havalimanlarından biridir ve yılda 12 milyon
yolcu giriş çıkış yapar. Herkes için güvenliği
sağlamak amacıyla en son Bosch teknolojisini
kullanan yeni bir yangın izleme sistemi kuruldu.
Kurulum bölüm bölüm planlandığı ve zamanlandığı
için havaalanı operasyonları aksamadı ve ziyaretçiler
hiçbir şey fark edemedi.
Bu merkezde iki terminal bulunur. Yaklaşık 30 yıllık
çalışma ve hizmetten sonra, Terminal 1'in eskiyen
yangın alarm sisteminde gerekli güncellemeler de
dahil olmak üzere yenilenmesi gerekiyordu. Uzmanlar,
Terminal 1'deki ofislere, mağazalara ve restoranlara
yaklaşık 400 yeni ısı dedektörü kurup ağa bağladılar
ve sistem daha da genişletilecek.

Ivan Konukhin, Bosch Security and
Safety Systems Rusya

yangın algılamanın fütüristik otomobil fabrikasının
kendisi kadar yenilikçi bir çözüm olacağını
kesinleştirdi. Dar bir zaman diliminde çalışan Bosch
uzmanları, uygun bir duman algılama teknolojisi
seçti: duman çekiş dedektörleri. Büyük depolara
çok uygun olan algılama üniteleri, akıllı sinyal işleme
teknolojisi ile duman parçacıkları için kontrol edilen
hava örneklerini sürekli olarak 'soluyan' bir boru
sistemi içinde bulunur. Görünür duman salınmadan
önce bile başlangıç aşamalarında ("yanan" faz
olarak adlandırılır) yangınları tespit edebilirler.
Sistem ayrıca, maksimum güvenilirlik için toz, uçan
kıvılcımlar ve elektrik paraziti de dahil olmak üzere
otomobil fabrikalarında tipik olarak yanlış alarmlara
neden olan çevresel faktörleri bastırır.

Günlük görevleri kolaylaştırma
Havaalanı artık yüksek güvenlik standartlarını
karşılıyor. Bosch Yangın İzleme Sistemi'nin (FSM)
akıllı çekirdeği, duman dedektörlerini
görüntülemek, analiz etmek ve izlemek için grafiksel
bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve tüm donanım
sisteminin ağa bağlı olmasını sağlar. Dijital bina
planları, güvenlik personelinin herhangi bir yangın
riskini veya yangın alarmının tetiklendiği yeri tam
olarak tespit etmesine olanak sağlar. Diğer
kullanıcı işlevleri, diğer özelliklerin yanı sıra tüm
işlemlerin ve eylemlerin kaydedilebileceği ve
değerlendirilebileceği olay günlüğünü sunar. Sonuç
olarak bu merkezi, sezgisel ve bakım yapılabilir
sistem etkin izleme ve kontrol olanağı sunar. Buna
ek olarak, havaalanı personeli bu yeni teknoloji ile
teknik sorunların nedenini mantıksal ve sistematik
olarak gidermek veya bulmak için eğitilebilir.

Referanslar
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Bir Kalite ve Yenilik Geleneği
Bosch markası, 125 yılı aşkın süredir dünyanın
her yerinde kalite ve güvenilirlik ile birlikte anılıyor.
Dünya çapında bir marka olan Bosch, servis ve
destekte en yüksek standartlarla desteklenen
yenilikçi teknolojiler sunmaktadır.
Bosch Building Technologies tüm dünyada kamusal,
kurumsal ve konut ihtiyaçlarına yönelik elektronik
güvenlik sistemleri ile genel seslendirme ve kongrekonferans çözümleri sunmaktadır.

Bosch Building Technologies
Ürün tekliflerimiz hakkında daha fazla bilgi için www.boschsecurity.com
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