
Észlelje, mielőtt továbbterjedne!
AVIOTEC sorozat
 
A Bosch új, videoalapú tűzérzékelő rendszere a veszélyészlelés új generációját képviseli. Egy egyedi, 
tudományosan ellenőrzött fizikai észlelési modell alkalmazásával a Bosch technológiája észleli a 
tüzeket és kiszűri a zavarokat, a kevesebb hamis riasztás érdekében megjósolja a tűz viselkedését 
és lerövidíti a reakcióidőt – így még azelőtt elháríthatja a veszélyt, mielőtt a tűz továbbterjedne.



A veszély valós

A tűzészlelés egyedi megközelítése

Áttekintés

A tűz egyik legpusztítóbb jellemzője az, hogy gyorsan képes terjedni. Éppen ezért nélkülözhetetlen a gyors és 
megbízható észlelés. Míg a füstérzékelők szinte minden esetben továbbra is a jelző rendszer alapvető elemei 
maradnak, bizonyos környezetekben további védelemre is szükség lehet. Nagy belmagasság esetén értékes 
reakcióidő nyerhető azáltal, ha a tűz még azelőtt észlelésre kerül, hogy a füst eljutna a távoli füstérzékelőhöz. 
Ugyanilyen fontos az a képesség is, hogy a rendszer pontosan meg tudja különböztetni a tüzet és a füstöt 
azoktól a zavaró tényezőktől, melyek hamis riasztást indítanak – és anyagi következményekkel járnak.

A Bosch új, videoalapú tűzérzékelő rendszere olyan 
egyedi fizikai észlelési modellt alkalmaz, amely 
megbízható módon meg tudja különböztetni a zavaró 
körülményeket és a tüzet. Az intuitív technológia 
nagyobb pontosságot biztosít, mint a piacon elérhető 
bármely más videoalapú tűzérzékelő rendszer.  

A Bosch kategóriagyőztes kameratechnológiája 
és az intelligens szoftveralgoritmusa közvetlenül 
a kamerában elemzi a videofelvételt. Nincs szükség 
további feldolgozóegységre, így csökken a telepítés 
munkaigénye és költsége.

Jellemzők Előnyök

Láng- és 
füstérzékelés

Még rejtett tüzek, parázstüzek és égő 
folyadékok azonosítására is képes.

Gyors 
tűzérzékelés 
a forrásnál

A tüzeket a kiindulási helyükön észleli, 
lerövidíti a reakcióidőket, fokozza a mentési 
válaszlépések hatékonyságát és minimálisra 
csökkenti a kárt a helyszínen. 

Nincs szükség 
maszkolásra

A tüzek érzékeléséhez a legtöbb esetben 
a kamera teljes látóterét használja. 

Kamerába épített 
intelligencia

A zavarokat a nyers adatok felhasználásával, 
azok továbbítása vagy tömörítése nélkül észleli.

Élő adatfolyam-
továbbítás

Valós időben figyeli a környezetet, és 
felgyorsítja a mentési válaszlépéseket.

Videók tárolása Okozati elemzést végez a rögzített 
videók felhasználásával.

Minden másodperc számít. A Bosch 
új videoalapú tűzérzékelő rendszere 
a fejlett technológiának hála másodpercek 
alatt észleli a valós tűzeseteket.

Amikor a sebesség  
elsődleges





Működés közben: papírgyár

Kihívások Előnyök

1.  Nagy tűzterhelés, gyorsan 
kialakuló tüzek

1.  Gyors észlelés,  
gyors reakcióidő

2.  A por és páratartalom hamis 
riasztást generálhat

2.  A tűz és füst megfelelő azonosítása

3. Veszélyes anyagok és területek 3.  Egyszerű és rugalmas pozícionálás 
csupán néhány kamera használatával

Észlelje, mielőtt továbbterjedne!
Fedezze fel a Bosch új, intelligens videoalapú tűzérzékelő rendszerét! 
Látogasson el a www.boschsecurity.com oldalra még ma!
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