
Wykryj pożar, zanim się 
rozprzestrzeni
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Nowy system wizyjnego wykrywania pożarów firmy Bosch należy do najnowszej generacji urządzeń 
do wykrywania zagrożeń. Technologia firmy 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.



Realne zagrożenie

Unikatowe podejście do wykrywania pożarów

Ogólne informacje

Jednym z najniebezpieczniejszych aspektów pożaru jest możliwość rozprzestrzenienia się płomieni. Dlatego też 
szybkie i niezawodne wykrywanie ma kluczowe znaczenie. Choć w większości przypadków czujki dymu nadal są 
podstawowym elementem systemu, w pewnych warunkach zalecana jest dodatkowa ochrona. W pomieszczeniach 
z wysokim sufitem wykrycie ognia, zanim dym dotrze do czujki, może znacznie przyspieszyć czas reakcji. Równie 
ważna jest możliwość właściwego odróżnienia pożaru i dymu od innych zakłóceń, które mogą spowodować 
fałszywe alarmy, narażając firmę na dodatkowe koszty.

Nowy system wizyjnego wykrywania pożarów firmy 
Bosch wykorzystuje wyjątkowy model wykrywania 
zagrożeń, który niezawodnie odróżnia zakłócenia od 
prawdziwych pożarów. Dzięki tej intuicyjnej technologii 
system jest dokładniejszy od innych platform wizyjnego 

wykrywania pożarów dostępnych na rynku. Najlepsza 
w swojej klasie technologia kamer i inteligentne 
algorytmy firmy Bosch analizują obraz bezpośrednio 
w urządzeniu. Dodatkowy moduł przetwarzający nie jest 
potrzebny, co ułatwia instalację i zmniejsza jej koszt.

Funkcje Korzyści

Wykrywanie dymu 
i płomieni

Wykrywa nawet ukryty lub tlący się ogień 
i płonącą ciecz.

Szybkie wykrywa-
nie pożaru w miej-
scu 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 stru-
mieniowe na żywo

Monitoruje otoczenie na żywo i usprawnia 
ewakuację.

Przechowywanie 
zapisów wideo

Pozwala analizować przyczyny zdarzenia 
dzięki nagranym filmom.

Każda sekunda ma znaczenie. Nowy system 
wizyjnego wykrywania pożarów firmy Bosch 
wykorzystuje zaawansowaną technologię, aby 
trafnie wykrywać pożary w kilkanaście sekund.

Kiedy szybkość 
jest najważniejsza





System w działaniu: zakład produkcji papieru

Wyzwania Korzyści

1.  Wysokie zagrożenie pożarowe, błyska-
wicznie rozprzestrzeniający się ogień

1.  Szybkie wykrywanie,  
krótki czas reakcji

2.  Pył i wilgotność mogą wyzwalać 
fałszywe alarmy

2.  Właściwie rozpoznaje ogień i dym

3. Niebezpieczne materiały i obszary 3.  Proste i elastyczne pozycjonowanie 
z niewielką liczbą kamer

Wykryj pożar, zanim się rozprzestrzeni
Poznaj nowy, inteligentny system wizyjnego wykrywania pożarów firmy Bosch. 
Odwiedź stronę www.boschsecurity.com już dziś.
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