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Bosch'un yeni video tabanlı yangın algılama sistemi tehdit algılama özelliklerinde yeni bir nesli 
temsil eder. Bosch teknolojisi, benzersiz, bilimsel olarak test edilmiş bir fiziksel algılama 
modeli kullanarak tehditleri yayılmadan önce durdurmanıza yardımcı olacak şekilde yangınları 
ve parazitleri bulur, yanlış alarmları azaltmak için davranışı öngörür ve tepki süresini kısaltır.



Tehdit gerçektir

Benzersiz bir yangın algılama vizyonu

Bir bakışta

Bir yangının en yıkıcı özelliklerinden biri yayılma yeteneğidir. Hızlı, güvenilir algılama bu nedenle son derece 
önemlidir. Duman dedektörleri neredeyse tüm senaryolarda hayati bir bileşen olarak kalsa da, belirli ortamlarda 
ek korumadan yararlanılabilir. Yüksek tavanların bulunduğu yerlerde, bir yangını uzak bir duman dedektörüne 
ulaşmadan algılamak değerli tepki süresi kazandırabilir. Bunun kadar önemlisi, yangın ve dumanı yanlış alarmları 
tetikleyen ve mali sorunlara yol açan diğer parazitlerden doğru şekilde ayırma yeteneğidir.

Bosch'un yeni video tabanlı yangın algılama sistemi 
parazitler ile gerçek yangınların güvenilir bir şekilde 
birbirlerinden ayrılmasını sağlayan benzersiz bir fiziksel 
algılama modeli içerir. Bu sezgisel teknoloji, piyasada 
bulunan tüm diğer video tabanlı yangın algılama 

platformlarından daha fazla doğruluk sunar. Bosch'un 
sınıfının en iyisi kamera teknolojisi ve akıllı yazılım 
algoritmaları, video görüntülerini doğrudan kamerada 
analiz eder. Montaj çabalarını ve maliyetlerini azaltan 
ek işleme birimi gerekli değildir.

Özellikler Avantajlar

Alev ve duman 
algılama

Gizli yangınları, için için yanan yangınları 
ve yanan sıvıları bile tanımlama.

Kaynakta hızlı 
algılama

Tepki sürelerini kısaltacak, kurtarma 
yanıtını iyileştirecek ve tesisteki hasarı 
en aza indirecek şekilde yangınları 
başladıkları yerde algılama. 

Maskeleme 
gerektirmez

Çoğu durumda kameranın tüm görüş 
alanını kullanarak yangınları algılama. 

Kamerada zeka İletimsiz veya sıkıştırmasız ham veriler 
kullanarak parazitleri algılama

Canlı akış Ortamları canlı olarak izleme ve kurtarma 
yanıtını hızlandırma.

Video saklama Kayıtlı videolarla kök-neden analizi yapma.

Her saniye önemlidir. Bosch'un yeni video 
tabanlı yangın algılama sistemi gerçek 
yangınları saniyeler içinde doğru şekilde 
tanımlamak için gelişmiş teknolojiyi kullanır.

Hız kritik  
olduğunda





İşlem yaparken: kağıt fabrikası

Zorluklar Avantajlar

1.  Yüksek yangın yükü, hızlı yayılan 
yangınlar

1.  Hızlı algılama, kısa tepki süreleri

2.  Toz ve nem yanlış alarmları tetikleyebilir 2.  Yangınları ve dumanı doğru 
şekilde tanımlar

3. Tehlikeli maddeler ve alanlar 3.  Yalnızca birkaç kamerayla kolay 
ve esnek konumlandırma

Yayılmadan önce görün
Bosch'un yeni akıllı video tabanlı yangın algılama sistemini keşfedin. 
Hemen www.boschsecurity.com adresini ziyaret edin.
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