
Neviditelná 
detekce požáru

Hlásič požáru řady 500 představuje dokonalé řešení pro architektonicky 
náročné budovy, jakou je např. bruselské Centrum krásných umění Bozar - 
„Palais des Beaux-Arts/Bozar“ (www.bozar.be).
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Palais des Beaux-Arts/Bozar: 
architektonická lahůdka 

Toto prestižní centrum navržené secesním architektem 
Victorem Hortou bylo postaveno ve 20. letech 
minulého století. Budova ve stylu Art Deco spojující 
klasické a moderní prvky je široce uznávána jako 
architektonický skvost. Její tvary, ornamenty a fasády 
plynule přecházejí jeden do druhého, resp. jedna do 
druhé a vytvářejí smyslnou kompozici, která má svou 
inspiraci v přírodě. Kromě četných koncertních sálů 
a uměleckých galerií se v budově nachází i fi lmová 
studia a další, víceúčelové sály. 
Centrum nabízí bohatou řadu aktivit - hudbu, tanec, 
divadlo, fi lm, výstavy a literární akce.

Potřeba chránit četné návštěvníky, umělce i objekt 
samotný v případě nebezpečí vzniku požáru a zároveň 
skloubit zabezpečovací techniku s estetikou se stala 
výzvou.
Hlásiče požáru musely dokonale splývat s designem 
prostor a přitom zabránit všem rizikům vzniku požáru. 
V průběhu projektu, který probíhal v letech 2004/2005 
a který byl zaměřen na rekonstrukci hlavní koncertní haly 
a její uvedení do původního stavu, byly v Palais des 
Beaux-Arts/Bozar nainstalovány neviditelné hlásiče 
řady 500 společnosti Bosch. Centrum plánuje využití 
stejného modelu v celé budově, tzn. všude, kde vznikne 
potřeba zachovat její původní estetický vzhled.
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Špičkové výhody
Hlásič řady 500 zajišťuje architektovi větší svobodu při 
navrhování atraktivních prostor. Dokonale splývá se 
stávajícím architektonicky náročným prostorem. 
Jednoduchost a rychlost, s níž lze hlásiče vyměnit, 
vyčistit a opravit rovněž přináší významné výhody, aniž 
by byla snížena jeho spolehlivost či estetická kvalita.

Výzva je splněna
Díky hlásiči řady 500 se společnosti Bosch podařilo 
jedinečným způsobem překlenout propast mezi 
architekturou a špičkovou technikou. Umožnil nalézt 
vysoce integrované a esteticky příjemné řešení, jehož 
nedílnou součástí je vynikající zabezpečení. Tyto 
vlastnosti neunikly pozornosti mezinárodních porot: 
hlásič byl oceněn čtyřmi různými mezinárodními cenami za 
design a inovaci. Poprvé se tak nabízí systém detekce 
požáru, který díky svému nenápadnému a estetickému 
designu splňuje všechny požadavky koncového uživatele.

„Hlásič řady 500 
představuje dokonalé 
řešení pro budovy 
s vysokým 
architektonickým 
standardem, jakou je 
například Palais des 
Beaux-Arts/Bozar. 
Byla by škoda zničit 
jeho krásu běžnými 
hlásiči.“

Prof. Arch. 
Barbara Van der Wee, 
držitelka titulu Master of 
Science 
v oboru památkářství, 
jejíž specializací je dílo 
architekta Victora Horty

Neviditelná detekce požáru
Hlásič řady 500 společnosti Bosch je plně automatický 
hlásič požáru, založený na jedinečné koncepci. Byl 
vyvinut pro použití v budovách s vysokým 
architektonickým standardem, jako jsou např. galerie, 
muzea či hotely. Nabízí dokonalý design a je určen pro 
zápustnou montáž, takže zdola je viditelný pouze jeho 
hladký, uzavřený čelní kryt. Tento čelní kryt je možné 
barevně sladit se stropem pomocí vyměnitelných 
kroužků, takže hlásič je pak prakticky neviditelný.

Hlásič řady 500 detekuje kouř ve virtuálních optických 
komorách nacházejících se mimo hlásič. Přitom využívá 
technologii zpracování signálu Bosch, založené na 
mnohaletém výzkumu a zkušenostech.



Tradice kvality a inovace

Jméno Bosch je už více než 100 let 
synonymem kvality a spolehlivosti. 
S tímto vědomím nabízí společnost 
Bosch Security Systems rozsáhlou 
řadu protipožárních 
a zabezpečovacích systémů, systémů 
přivolání pomoci, systémů 
průmyslové televize, ozvučovacích 
systémů a konferenčních 
kongresových a tlumočnických 
systémů, které Vám pomohou nalézt 
řešení pro jakékoli použití. Všechny 
výrobky Bosch Security Systems jsou 
dodávány na český a slovenský trh 
prostřednictvím autorizovaných 
partnerů, kteří Vám nejen dodají 
zařízení, ale i pomohou při návrhu 
systému, přípravě a zpracování 
projektu, provedou instalaci a oživení 
systému a zajistí případný servis. 
Jsme globálním dodavatelem 
inovativní technologie. Naše produkty 
mají nejvyšší úroveň podpory 
a služeb. Hledáte-li spolehlivá řešení, 
zvolte společnost Bosch.

Bosch Security Systems
Pro více informací navšivte naše 
webové stránky 
www.boschsecuritysystems.cz
nebo napište e-mail na adresu 
cz.securitysystems@bosch.com
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