
Sztuka dyskretnej ochrony 
przeciwpożarowej

Czujki dymu serii 500 to doskonałe rozwiązanie dla budynków o wysokim 
standardzie architektonicznym, takich jak Centrum Sztuk Pięknych BOZAR 
w Brukseli
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Centrum Sztuk Pięknych w Brukseli: 
perła architektury

Prestiżowe Centrum Sztuk Pięknych (www.bozar.be), 
położone w samym sercu Brukseli, zostało 
zaprojektowane przez Victora Horta i wzniesione 
w latach 20-tych XX wieku. Uznawany powszechnie za 
cud architektury budynek Centrum utrzymany jest 
w stylu Art Deco, łączącym elementy klasyczne 
z modernistycznymi. Kształty, ornamenty i płaszczyzny 
przenikają się wzajemnie, tworząc zmysłową 
kompozycję inspirowaną przez naturę. Centrum 
obejmuje liczne galerie sztuki i sale koncertowe, 
a ponadto pomieszczenia studyjne i inne. 
Dziś oferta Centrum to połączenie szeregu obszarów 
działalności artystycznej: muzyki, tańca i teatru, 
fi lmu, wystaw i odczytów literackich.

Wyzwanie: pogodzić wymogi bezpieczeństwa i estetyki
Bezpieczeństwo artystów, odwiedzających i mienia 
wymaga niezawodnego systemu sygnalizacji pożaru. 
Jednocześnie czujki dymu nie powinny zakłócać estetyki 
budynku. Muszą w niezawodny sposób zapobiegać 
ryzyku pożarowemu, doskonale komponując się 
z otoczeniem. W ramach zasadniczych prac 
remontowych w latach 2004/2005, mających na celu 
odtworzenie pierwotnego wyglądu głównej sali 
koncertowej, w Centrum Sztuk Pięknych zainstalowane 
zostaną dyskretne czujki dymu serii 500 fi rmy Bosch. 
Plan zakłada wykorzystanie tego samego modelu 
w całym budynku - wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba 
zachowania oryginalnej estetyki pomieszczeń.



  3

Najważniejsze korzyści
Czujka dymu serii 500 zapewnia większą swobodę 
architektowi projektującemu wizualnie atrakcyjne 
pomieszczenia. Idealnie wpasowuje się również 
w istniejące pomieszczenia o wysokim standardzie 
architektonicznym. Prostota i szybkość wymiany, 
czyszczenia i serwisowania czujek to także istotna 
korzyść - i to bez kompromisów dla estetyki czy 
niezawodności.

W odpowiedzi na wyzwania
Czujka dymu serii 500 fi rmy Bosch stanowi unikatowy 
pomost pomiędzy wymogami architektury 
a zaawansowaną technologią. Zapewnia najwyższy 
poziom bezpieczeństwa w sposób wyjątkowo dyskretny. 
Rozwiązanie fi rmy Bosch zwróciło już uwagę 
międzynarodowych jury i uzyskało cztery niezależne, 
międzynarodowe wyróżnienia za projekt i innowacyjność. 
Teraz po raz pierwszy mamy do dyspozycji dyskretny 
system wykrywania dymu, który spełnia wymogi 
stawiane przez użytkowników, a jednocześnie zapewnia 
estetyczny wygląd.

„Czujki dymu 
serii 500 to 
doskonałe 
rozwiązanie dla 
budynków o wysokim 
standardzie 
architektonicznym, 
takich jak BOZAR. 
Byłoby szkoda psuć 
jego piękno, 
instalując w nim 
zwykłe czujki.”

Profesor architektury 
Barbara Van der Wee, 
konserwator dzieł sztuki, 
Muzeum Horta

Sztuka dyskretnej ochrony przeciwpożarowej
Czujka serii 500 fi rmy Bosch to całkowicie automatyczna 
czujka dymu, bazująca na unikalnej koncepcji. 
Zaprojektowana specjalnie do użytku w budynkach 
o wysokim standardzie architektonicznym, takich jak 
galerie, muzea i hotele, charakteryzuje się superpłaską 
konstrukcją oraz możliwością instalacji podtynkowej, 
pozwalającej uwidocznić jedynie gładką, hermetyczną 
płytę czołową. Kolor płyty czołowej można ponadto 
dopasować do koloru sufi tu poprzez użycie 
pierścieniowych wkładek, co czyni czujkę praktycznie 
niewidoczną.

Czujka dymu serii 500 wykorzystuje system pomiaru 
rozproszenia światła z dwiema wirtualnymi strefami 
detekcji dymu na zewnątrz czujki, oraz powstałą 
w wyniku wieloletnich badań i doświadczeń technologię 
obróbki sygnału fi rmy Bosch.



Tradycja jakości i innowacji

Od ponad 100 lat marka Bosch 
kojarzy się nieodmiennie z jakością 
i niezawodnością. Dział Bosch 
Security Systems oferuje wyjątkowo 
szeroki zakres produktów i systemów 
sygnalizacji pożaru, włamania, 
systemów CCTV, komunikacyjnych 
oraz zarządzania, stanowiących 
najlepsze rozwiązanie w praktycznie 
każdym zastosowaniu. Jesteśmy 
światowym dostawcą innowacyjnych 
technologii wspartych najwyższą 
jakością serwisu i obsługi klienta. 
Jeśli wymagasz rozwiązań, na 
których można polegać, wybierz 
Boscha.
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