
A arte  
na detecção invisível de incêndio

Os detectores da Série 500 são a solução perfeita para edifícios com 
um elevado padrão arquitectónico como o „Centro de Belas-Artes 
BOZAR“ em Bruxelas, na Bélgica.
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Centro de Belas-Artes:  
Uma maravilha arquitectónica

O prestigiado Centro de Belas-Artes (www.bozar.be) 
no centro de Bruxelas foi concebido por Victor Horta e 
construído nos anos 20. Amplamente aclamado como 
uma obra prima arquitectónica, o edifício em Arte 
Déco combina elementos clássicos e modernos. As 
suas formas, ornamentos e superfícies fluem de forma 
homogénea, criando uma composição sensual 
inspirada pela natureza. Possui várias salas de 
concertos e galerias de arte, estúdios e salas  
multi-usos. Hoje oferece uma vasta gama de 
actividades, incluindo música, dança, teatro, cinema, 
exposições e recitais de leitura.

O desafio: conciliar segurança com estética
A necessidade de proteger os artistas, os visitantes e o 
património exige um sistema de alarme de incêndios 
fiável. Ao mesmo tempo, os detectores de incêndio não 
deverão desvirtuar a estética. É preciso que eles se 
integrem na perfeição, ao mesmo tempo que previnem 
todos os riscos de incêndio. Durante um grande 
projecto em 2004/2005, destinado a repor no seu 
estado original a área circundante à sua principal sala 
de concertos, o Centro de Belas-Artes instalou 
detectores invisíveis da Série 500, da Bosch. Está 
prevista a utilização do mesmo modelo de detectores 
em todo o edifício, sempre que seja necessário 
salvaguardar a sua estética original.
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Vantagens inovadoras
A Série 500 dá mais liberdade aos arquitectos para 
criarem salas atractivas. Também se integra de forma 
ideal nas áreas existentes com um elevado padrão 
arquitectónico. A facilidade e rapidez com que os 
detectores podem ser substituídos, limpos e reparados 
geram também vantagens significativas sem sacrificar a 
estética nem a fiabilidade.

Desafios controlados
Com a Série 500, a Bosch colmatou de forma única a 
lacuna entre a arquitectura e o high-tech. Este permite 
soluções esteticamente agradáveis, altamente 
integradas, combinadas com um excelente nível de 
protecção. Tudo isso já chamou a atenção da crítica 
internacional, tendo o detector ganho quatro prémios 
internacionais de design e inovação. Agora, pela primeira 
vez, existe um detector de fumo que cumpre os 
requisitos do utilizador com um design discreto e 
esteticamente muito bem conseguido.

“Os detectores da 
Serie 500 são a 
solução perfeita para 
edifícios com um 
elevado padrão 
arquitectónico como 
o BOZAR.  
Teria sido uma  
pena desvirtuar  
a sua beleza com 
detectores normais.“

Prof. Arq.ª  
Barbara Van der Wee, 
Mestre em Conservação,  
Especialista em Victor 
Horta

A arte de detecção de incêndio invisível
A Série 500 da Bosch engloba um conjunto de 
detectores de fumo totalmente automáticos baseados 
num conceito exclusivo. Desenvolvido especialmente 
para edifícios com um elevado padrão arquitectónico, 
tais como galerias, museus e hotéis, apresenta um perfil 
ultra-fino e é montado embutido deixando à vista 
apenas a tampa do painel lisa e selada. A tampa pode 
combinar com a cor do tecto através de anéis 
encaixáveis, tornando o detector praticamente invisível.

A Série 500 utiliza o sistema de luz difusa cria duas 
áreas virtuais de detecção de fumo no exterior do 
detector, usando a tecnologia de processamento de 
sinal da Bosch com base em vários anos de pesquisa e 
experiência.



Tradição de qualidade e inovação

Há mais de 100 anos que Bosch é 
sinónimo de qualidade e confiança.  
A Bosch Security Systems detém 
orgulhosamente uma vasta gama de 
equipamentos para intrusão, 
incêndio, sistemas de recepção de 
alarme, CCTV, bem como para 
sistemas de manutenção e 
comunicação que o podem ajudar a 
encontrar a solução adequada para 
qualquer aplicação. Apresentamo-nos 
como o fornecedor global da 
tecnologia inovadora assente no 
elevadíssimo nível de serviço e 
assistência. Quando quiser soluções, 
pode confiar em nós, escolha Bosch.

Bosch Security Systems
Para mais informações,  
visite a nossa página: 
www.boschsecurity.com
ou envie um e-mail para:  
pt.securitysystems@bosch.com
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