
Konvenční ústředna EPS řady 500 
Jednoduchá jako ABC



Ústředna EPS, kterou lze snadno instalovat, 
konfigurovat, udržovat a používat.

   Obrazovka LCD s indikací stavu pro všechny 
detekční zóny

   Barevné kódování pro snadnou konfiguraci a snadné 
použití

   Srozumitelná tlačítka pro intuitivní obsluhu
   Snadná obsluha pro koncové uživatele s minimální 
instruktáží

   Ideální pro malé aplikace
   Důmyslné funkce, které šetří čas při konfiguraci 
a údržbě

   Prakticky odolná proti falešným poplachům
   Osvědčená kvalita a spolehlivost od společnosti 
Bosch

Konvenční ústředna EPS řady 500 dokonale vyhoví 
potřebám a očekáváním malých obchodů, skladů, 
výrobních zařízení, kancelářských budov, škol 
a mateřských škol. Řada obsahuje tři různé typy 
ústředen až pro osm zón a 256 hlásičů. Vzhledem 
k modernímu atraktivnímu designu a malým 
rozměrům splynou tyto robustní ústředny 
diskrétně s vybavením interiéru.

Šetří čas i peníze
Ústředny EPS řady 500 lze neobyčejně snadno 
instalovat, konfigurovat podle požadavků uživatele 
a udržovat s minimálním zaškolením či zcela bez 
zaškolení. Rozšířená sada funkcí usnadňuje každý krok 
instalace a obsluhy: například test chůzí prováděný 
jednou osobou s vyhrazenou historií testů umožňuje, 
aby údržbu systému mohla snadno provádět jediná 
osoba. Ústředny jsou také srozumitelné a intuitivní, 
což koncovým uživatelům urychluje a usnadňuje 
zvládnutí jejich obsluhy. To vše podstatně zkracuje 
dobu, kterou musíte vynaložit, a snižuje vaše náklady.

Integrovaná vodováha
Pro snadnou instalaci

Ikony na tlačítkách 
Pro intuitivní obsluhu

Barevně kódované 
uživatelské rozhraní

Pro snadnou obsluhu
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Obrazovka LCD 
Zobrazuje všechny důležité informace, a proto 
velmi usnadňuje konfiguraci a obsluhu ústředny

Moderní atraktivní design
Diskrétně splyne s vybavením interiéru

Stručná referenční příručka
Vysvětluje nejdůležitější funkce
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A. B.

Kvalita a funkčnost od společnosti Bosch
Výhody pro vás i vaše zákazníky

Představuje mimořádně atraktivní volbu z mnoha 
důvodů. Zaprvé pro její přitažlivý moderní vzhled 
a dojem. Zadruhé pro její spolehlivost, dlouhou 
životnost a vynikající kvalitu podloženou tříletou 
zárukou. S vědomím, že pochází od společnosti 
Bosch, obdržela kompletní certifikaci a vyhovuje 
požadavkům nejnovější normy EN-54, se s ní vaši 
zákazníci budou cítit bezpečně. Budou také velmi 
spokojeni se snadným použitím ústředny 
a potěšeni mnoha funkcemi určenými pro 
minimalizaci výskytu falešných poplachů.

Důmyslné funkce, které urychlují konfiguraci a údržbu
   Obrazovka LCD barevně kódovaného uživatelského 
rozhraní umožňuje rychle zkontrolovat konfiguraci 
ústředny.

   Uživatelské rozhraní je odděleno od předního krytu, 
takže i po sejmutí krytu můžete stále programovat 
všechny funkce.

   Funkce testu chůzí prováděného jednou osobou 
odstraňuje potřebu druhé osoby při provádění 
běžné údržby. 

   Integrovaná historie testů až s 1 000 záznamy 
automaticky dokumentuje všechny testy chůzí 
pro budoucí ověřování.

   Historie událostí až s 1 000 záznamy. 
   Počítadlo poplachů až pro 999 poplachů.

Řadu 500 konvenčních ústředen EPS můžete upřímně doporučit svým zákazníkům. Vám i 
vašim zákazníkům přinesou prospěch všestranné přednosti ústředny.
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C.

Instalace jednoduchá jako „ABC“
A.  Připevněte ústřednu pomocí integrované 

a snadno použitelné vodováhy. 
B.  Integrované schéma zapojení vám pomůže 

připojit ústřednu během několika minut. 
Deska s plošnými spoji je zcela chráněna 
uživatelským rozhraním, takže nehrozí žádné 
nebezpečí náhodného poškození součástí.

C.  Důležité informace se zobrazují okamžitě 
(např. pokud je vadný akumulátor, došlo 
k poruše uzemnění nebo poruše sirény).
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Snadné použití a zabezpečení 
pro vaše zákazníky

Rychlá a intuitivní obsluha
Používání ústředen lze zvládnout s minimální instruktáží. 
Obsluha je intuitivní a rychlá, podporovaná jazykově 
nezávislou stručnou referenční příručkou instalovanou 
přímo v ústředně a obsahující vysvětlení nejdůležitějších 
funkcí. Uživatelé nemusí mít žádné znalosti o ústřednách 

EPS nebo hašení požárů. Stav všech zón je vhodně 
signalizován na jediné obrazovce LCD. Uživatelské 
rozhraní je barevně kódované a rozsvícení indikátorů 
LED indikuje aktivní zóny, jakékoli problémy 
a informace o stavu.
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Ochrana před falešnými poplachy
Výskyt falešných poplachů je minimalizován požadavkem, 
aby požár rozpoznaly automatické hlásiče alespoň ve 
dvou zónách. Je také podporováno ověřování poplachů: 
spuštění poplachů lze zpozdit, aby je bylo možné 
nejprve prošetřit a ověřit. 

Před aktivací výstupů musí být navíc v poplachovém 
stavu dva různé automatické hlásiče.

Tato trojrozměrná ukázková aplikace ukazuje školu vybavenou 
konvenční ústřednou EPS řady 500, kouřovými hlásiči, 
manuálními tlačítkovými hlásiči požáru, zábleskovými 
svítidly a sirénami.

Konvenční ústředna 
EPS řady 500

Konvenční kouřové 
hlásiče řady 320

Konvenční kouřové  
hlásiče řady 500

Maják

Siréna

Manuální tlačítkový hlásič
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Tradice kvality a inovace
Více než 100 let představuje jméno Bosch 
nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Bosch je 
dodavatel inovativních technologií 
s celosvětovou působností, zajišťovaných 
nejvyššími standardy služeb a podpory.

Bosch Security Systems nabízí široký 
sortiment zabezpečovací techniky, 
komunikačních a ozvučovacích řešení, na 
které se spoléhají při každodenním 
používání po celém světě, od vládních 
institucí přes místa určená 
k shromažďování široké veřejnosti až po 
komerční prostory, školy a domácnosti.


