
Görünmeden 
Yangın Algılama Sanatı

500 serisi duman dedektörleri, Brüksel, Belçika‘daki „BOZAR Güzel 
Sanatlar Merkezi“ gibi yüksek mimari standartlara sahip binalar için 
mükemmel bir çözümdür.
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Güzel Sanatlar Merkezi: 
mimari haz

Brüksel‘in kalbinde kurulu prestijli bu Güzel Sanatlar 
Merkezi (www.bozar.be) Victor Horta tarafından 
tasarlandı ve 1920‘lerde inşa edildi. Mimari başyapıt 
olarak adlandırılan bu bina, klasik ve modern 
elementleri bir arada toplayan Art Deco tarzındadır. 
Biçimi, süslemeleri ve dış görünüşü doğadan etkilenen 
fi ziksel bir kompozisyon oluşturarak sorunsuzca 
birbirine geçmektedir. İçinde konser salonları ve sanat 
galerileri ile birlikte stüdyolar ve çok amaçlı odalar 
bulunmaktadır. 
Bugün, müzik, dans ve tiyatro, fi lm, sergi ve edebi 
okumalar gibi bir çok aktiviteye ev sahipliği 
yapmaktadır.

Amaç: güvenlik ve estetiği buluşturmak
Sanatçıları, ziyaretçileri ve eserleri koruma ihtiyacı 
güvenilebilir bir alarm sistemini gerekli kılmaktadır. 
Yangın Dedektörleri, aynı zamanda estetiğe zarar 
vermemelidir. Bütün yangın tehlikelerini engellerken 
mükemmel bir uyum sağlamalıdırlar. 2004/2005 
yıllarında ana konser salonunun çevresini orijinal haline 
göre restore etmek için yapılan büyük proje çalışması 
sırasında Güzel Sanatlar Merkezi‘ne bu nedenle Bosch, 
500 serisi duman dedektörleri monte edildi. Aynı 
şekilde, binanın orijinal dış görünüşünü korumak 
gerektiğinde de aynı modelin kullanılması 
planlanmaktadır.
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Dış Kenar kesimlerinin getirileri
500 serisi, mimarlara etkileyici eserler tasarlama 
özgürlüğü sağlamaktadır. Yüksek mimari standartlara 
sahip var olan alanlara da uyum sağlar. Dedektörlerin 
değiştirilme, temizlenme ve onarılma kolaylığı ve sürati 
estetik dokuya ve güvenliğe zarar vermeden önemli 
yararlar sağlar.

Esas Amaçlar
500 serisi duman dedektörleri sayesinde Bosch, mimari 
ile yüksek teknoloji arasındaki boşluğu doldurmaktadır. 
Üstün koruma ile uyumlu yüksek derecede entegre ve 
estetik olarak hoş çözümler sunar. Uluslararası jürilerin 
dikkatini ve dört farklı uluslararası tasarım ve yenilik ödülü 
kazanmıştır. Şimdi, ilk kez son kullanıcının ihtiyaçlarını 
ihtiyatlı ve estetik tasarımla karşılayan bir duman 
dedektör sistemi var.

“500 serisi duman 
dedektörleri, BOZAR 
gibi yüksek mimari 
standartlara sahip 
binalar için 
mükemmel bir 
çözümdür Sıradan 
dedektörlerle 
güzelliğine zarar 
vermek yazık olur.“

Prof. Mim. 
Barbara Van der Wee, 
Tarihi Yapı Koruma 
Yüksek Mühendisi, 
Horta Uzmanı

Görünmeden yangın algılama sanatı
Bosch‘un 500 serisi modeli, benzersiz bir konsepte 
dayanarak tasarlanmış tamamen otomatik duman 
dedektörüdür. Galeriler, müzeler ve hoteller gibi yüksek 
mimari standartlara sahip binalar için özel olarak 
üretildiğinden, çok ince tasarımı ve gömme montajı 
sayesinde sadece yumuşak, mühürlü dış siperi aşağıdan 
bakıldığında görünmektedir. Dedektörü görünmez hale 
getiren eklenebilir halkalar sayesinde dış siperin rengi 
tavanın rengine uyumlu hale getirilebilir.

500 serisi duman dedektörleri, dedektörün dışındaki 
alanlarda yıllar süren araştırma ve deneylere bağlı olarak 
üretilen Bosch sinyal işleme teknolojisi kullanan akıllı 
sanal duman dedektörü dağınık ışık sistemi 
kullanmaktadır.



Kalite ve yaratıcılık geleneği

Bosch markası, 100 yıldan uzun bir 
süredir kalite ve güvenilirlik anlamına 
gelmiştir. Bosch Güvenlik Sistemleri, 
yangın alarmları, hırsız alarmları, 
genel alarmlar, CCTV, yönetim ve 
iletişim sistemleri gibi istediğiniz 
alanda size uygun çözüm sağlayan 
birçok türde ürün sağlamaktan gurur 
duymaktadır. En yüksek düzeyde 
hizmet ve destek ile yaratıcı 
teknolojiler alanında seçimler sunan 
dünya çapında bir markayız. Çözüm 
için bize güvenebilirsiniz, Bosch’u 
seçin.
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