
Veja-o antes que alastre
Série AVIOTEC
O novo sistema para deteção de incêndio baseada em vídeo da Bosch disponibiliza capacidades 
de deteção de ameaças da nova geração. Ao utilizar um modelo exclusivo de deteção física 
testado cientificamente, a tecnologia da Bosch deteta incêndios e perturbações, prevê 
o comportamento para reduzir os falsos alarmes e acelera o tempo de reação, ajudando  
a pôr um fim às ameaças antes que estas alastrem.



A ameaça é real

Uma perspetiva única da deteção de incêndios

Visão geral

Uma das características mais devastadoras de um incêndio é a forma como se consegue alastrar. É por isso que é 
fundamental ter uma capacidade de deteção rápida e fiável. Embora os detetores de fumo continuem a ser essenciais 
em praticamente todos os cenários, determinados ambientes podem beneficiar de proteção adicional. Em áreas com 
tetos altos, a deteção de um incêndio antes do acionamento do detetor de fumo montado no teto pode reduzir 
significativamente o tempo de reação. Tendo em conta todas as consequências, incluindo as financeiras, é igualmente 
importante distinguir corretamente um incêndio ou fumo de outras perturbações que fazem disparar falsos alarmes.

O novo sistema para deteção de incêndio baseada em 
vídeo da Bosch apresenta um modelo exclusivo de 
deteção física que consegue distinguir de uma forma 
fiável as diferenças entre perturbações e incêndios 
reais. Esta tecnologia intuitiva assegura uma maior 
precisão do que qualquer outra plataforma para 
deteção de incêndio baseada em vídeo atualmente 

disponível no mercado. A melhor tecnologia de câmara 
da sua classe e os algoritmos do software inteligente 
da Bosch analisam as imagens de vídeo diretamente 
na câmara. Não é necessário utilizar nenhuma unidade 
de processamento adicional. Desta forma, os esforços 
e custos de instalação são menores.

Características Vantagens

Deteção de fumo 
e chama

Identificação de incêndios ocultos, incêndios 
de combustão lenta e líquidos a arder.

Deteção rápida 
na fonte

Deteção de incêndios no foco, acelerando 
os tempos de reação, melhorando o socor-
ro e minimizando os danos nas instalações. 

Máscara 
desnecessária

Deteção de incêndios com o campo de 
visão integral da câmara na maior parte 
dos casos. 

Informações 
na câmara

Deteção de perturbações através da 
utilização de dados não processados 
sem transmissão nem compressão.

Live streaming Monitorização em direto dos ambientes 
e aceleração da resposta de socorro.

Armazenamento 
de vídeo

Efetuar a análise de um problema 
recorrendo a vídeos gravados.

Cada segundo conta. O novo sistema para deteção 
de incêndio baseada em vídeo da Bosch dispõe 
de tecnologia avançada que lhe permite identificar 
incêndios reais com precisão em segundos.

Quando a velocidade 
é determinante





Em ação: fábrica de papel

Desafios Vantagens

1.  Elevada carga de incêndio e incêndios 
que se alastram rapidamente

1.  Deteção rápida e tempos 
de reação rápidos

2.  O pó e a humidade podem fazer 
disparar falsos alarmes

2.  Identifica corretamente 
os incêndios e fumo

3. Áreas e materiais perigosos 3.  Posicionamento fácil e flexível 
ao utilizar poucas câmaras

Veja-o antes que alastre
Descubra o novo sistema para deteção de incêndio baseada em vídeo inteligente da Bosch. 
Visite já hoje o website www.boschsecurity.com.
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