
A láthatatlan 
tűzjelzés művészete

Az 500-as sorozatú füstérzékelő tökéletes megoldás az olyan magas 
építészeti igénnyel kivitelezett épületek számára, mint például a brüsszeli 
képzőművészeti központ (BOZAR) Belgiumban.
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A képzőművészeti központ: 
egy építészeti csoda

A Brüsszel szívében található képzőművészeti központ 
(www.bozar.be) monumentális épületét Victor Horta 
tervezte, és az 1920-as években épült. A széles 
körben építészeti remekműnek tartott épület 
kivitelezése az art deco stílust követi, amelyben 
a klasszikus elemek modern elemekkel kapcsolódnak 
össze. A formák, díszítések és felületek természet által 
inspirált, látványos kompozíciót alkotnak. 
Az épületben számos koncertterem és művészeti 
galéria található, továbbá stúdiók és többfunkciós 
termek is. Az épület jelenleg különböző előadások 
széles körét kínálja, például koncerteket, tánc- és 
színházi előadásokat, fi lmvetítéseket, kiállításokat és 
irodalmi felolvasóesteket.

Kihívást jelentő feladat: a biztonság és az esztétikum 
összehangolása
A művészek, előadók, valamint a látogatók és az épület 
értékeinek védelme érdekében egy megbízható tűzjelző 
rendszerre van szükség. Ugyanakkor fontos, hogy 
a tűzjelző készülékek ne rontsák a hely esztétikumát. 
Tökéletesen kell illeszkedniük a környezetbe, miközben 
a tűzveszély elhárításáról is gondoskodniuk kell. 
A 2004/2005-ös évad egyik legnagyszabásúbb építkezése 
során, amely a fő koncertterem eredeti állapotának 
helyreállítását tűzte ki célul, a képzőművészeti 
központba Bosch 500-as sorozatú füstérzékelőket 
telepítettek. Az intézmény tervei szerint az épület 
minden olyan részébe ugyanez a modell kerül, ahol 
fontos szempont az épület eredeti esztétikumának 
megőrzése.
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Páratlan lehetőségek
Az 500-as sorozat az építészek számára nagyobb 
szabadságot nyújt ízlésesen kialakított termek 
megtervezésében. Emellett tökéletesen illeszkedik 
a magas építészeti igénnyel kivitelezett épületekbe. Óriási 
előnyt jelent, hogy az érzékelők rendkívül gyorsan és 
egyszerűen cserélhetők, tisztíthatók és javíthatók; 
emellett az épület megőrzi eredeti szépségét.

Az 500-as sorozatú füstérzékelő megfelelt a 
kihívásoknak
A Bosch 500-as sorozatú füstérzékelő készülék egyaránt 
megfelel a legkorszerűbb építészeti és technológiai 
követelményeknek. Ezzel olyan integrált, esztétikus 
megoldásokat tesz lehetővé, melyek kiváló védelmet 
biztosítanak. A készülék már több nemzetközi szakmai 
zsűri fi gyelmét is felkeltette: eddig négy különböző 
nemzetközi díjban részesült kialakításáért és forradalmi 
technológiájáért. Ez az első olyan tűzjelző rendszer, 
amely diszkrét, esztétikus kialakításával tökéletesen 
megfelel a felhasználók igényeinek.

„Az 500-as sorozatú 
füstérzékelő tökéletes 
megoldás 
a BOZARHOZ 
hasonlóan magas 
építészeti igénnyel 
kivitelezett épületek 
számára. 
Az érzekelők 
telepítésekor fontos 
szempont volt az 
épület szépségének 
megőrzése.”

Barbara Van der Wee, 
az építészet professzora 
műemlékvédelmi 
szakmérnök 
(Horta-specialista)

A láthatatlan tűzjelzés művészete
A Bosch 500-as sorozatú készüléke egy automatikusan 
működő füstérzékelő, amely teljesen egyedi megoldáson 
alapul. Az elsősorban magas építészeti igénnyel 
kialakított épületek, például galériák, múzeumok és 
hotelek számára kifejlesztett megoldás egyedülállóan 
lapos kivitellel és rejtett szereléssel készült, így csak 
a sima felületű, tömített előlap látható alulról. Az előlap 
színe a beilleszthető gyűrűk segítségével a mennyezet 
színéhez igazítható, így az érzékelő teljesen beleolvad 
környezetébe.

Az 500-as sorozatú füstérzékelő a szórt fény elvét 
használja az érzékelőn kívül található kettős, virtuális 
füstérzékelő területekkel, amelyek a Bosch sok éves 
kutatásain és tapasztalatain alapuló jelfeldolgozó 
technológiát hasznosítják.



A minőség és innováció hagyománya

A Bosch neve már több mint 100 éve 
egyet jelent a minőséggel és 
megbízhatósággal. A Bosch Security 
Systems büszke arra, hogy tűz- és 
behatolásjelző, személyi vészjelző, 
videomegfigyelő, felügyeleti, 
valamint kommunikációs eszközök és 
rendszerek teljes választékával állhat 
az Ön rendelkezésére. Innovatív 
technológiai megoldásainkat 
világszerte a legmagasabb szintű 
szervizzel és támogatással együtt 
szolgáltatjuk. Ha megbízható 
megoldásra van szüksége, válassza 
a Boscht.

Bosch Security Systems
További információért látogasson el a 
www.boschsecurity.hu honlapra, vagy 
elküldheti kérdéseit e-mailben is a 
hu.securitysystems@bosch.com címre.
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