
Hagyományos 500-as sorozatú tűzjelző központ
Egyszerű, akár az 1x1



Egyszerűen telepíthető, beállítható, 
karbantartható és használható tűzjelző központ.

   LCD- kijelző az összes érzékelőzónára vonatkozó 
állapot kijelzéséhez

   Színkódolás az egyszerű beállítás és használat 
érdekében

   Magától értetődő gombok az intuitív kezeléshez
   Egyszerűen használható alig néhány instrukció 
alapján

   Kis kiterjedésű alkalmazási területekre ideális 
választás

   Ötletes funkciók, amelyekkel a beállítás és 
a karbantartás során időt takaríthat meg.

   Gyakorlatilag nincsenek hamis riasztások
   Jól bevált Bosch minőség és megbízhatóság

A hagyományos 500-as sorozatú tűzjelző központ 
ideálisan igazodik kisebb üzletek, raktárak, gyár- és 
irodaépületek, iskolák és óvodák szükségleteihez. 
A sorozathoz három különböző központtípus tartozik, 
összesen akár nyolc zónában és 256 érzékelővel 
használhatók. Ezen robusztus központok modern, 
vonzó kialakításuknak és kis méretüknek 
köszönhetően diszkréten beleolvadnak 
a környezetükbe.

Idő- és pénztakarékos
Az 500-as sorozat tűzjelző központjait kivételesen 
egyszerű telepíteni, testre szabni és karbantartani 
minimális képzéssel vagy akár anélkül. Számos 
kiegészítő funkció segíti a felszerelést és a működést 
lépésről lépésre: például az egyszemélyes bejárásos 
ellenőrzés kijelölt tesztelőzménnyel lehetővé teszi 
a rendszer egyszerű, akár egy személy által végzett 
karbantartását. A központok magától értetődőek és 
intuitívek, felgyorsítva és leegyszerűsítve a készülék 
működtetésének elsajátítását a végfelhasználók számára. 
Mindezek a tényezők jelentős mértékben csökkentik 
a szükséges időráfordítást és javítják a költség-
hatékonyságot.

Beépített szintező
Egyszerű felszerelés

Ikonok és gombok 
Az intuitív működtetés érdekében

Színkóddal ellátott 
felhasználói felület

Az egyszerű működtetésért
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LCD-kijelző
Megjeleníti az összes lényeges információt 
leegyszerűsítve ezzel a központ beállítását 
és működtetését

Modern, tetszetős kialakítás
Diszkréten beleolvad a környezetébe

Rövid útmutató
Bemutatja a legfontosabb funkciókat
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A. B.

Minőség és funkcionalitás a Boschtól
Megfelel az Ön és ügyfelei igényeinek

Több okból is kivételesen előnyös választás. 
Egyrészt a tetszetős, modern megjelenés miatt. 
Másrészt megbízhatósága, hosszú élettartama és 
a hároméves garancia által is támogatott kivételes 
minősége miatt. Bosch gyártmány, megfelelő 
minősítésekkel rendelkezik, megfelel a EN-54 
szabvány legújabb követelményeinek, ezért 
ügyfelei biztonságban érzik majd magukat. 
Örömmel fogják tapasztalni, hogy használata 
mennyire egyszerű, és megelégedéssel 
fogadják majd a hamis riasztások számának 
minimalizálásáért felelős számos funkciót.

Ötletes funkciók, amelyek gyorsítják a beállítást 
és a karbantartást
   A színkódolt felhasználói felületen lévő LCD-kijelző 
segítségével a panel beállítása gyorsan ellenőrizhető.

   A felhasználói felület elkülönül az elülső burkolattól, 
így az egyszerűen eltávolítható és a funkciók 
programozása is elvégezhető.

   Az egyszemélyes bejárásos ellenőrzés funkció 
feleslegessé teszi még egy személy jelenlétét 
a megszokott karbantartási munkák elvégzése során. 

   Az akár 1000 bejegyzés tárolására alkalmas beépített 
tesztelési előzmények funkció automatikusan tárolja 
az összes bejárásos ellenőrzést a jövőbeni felhasználás 
céljából.

   Eseménytár akár 1000 bejegyzéssel. 
   Riasztásszámláló akár 999 riasztási esemény 
regisztrálásához.

Az 500-as sorozatú hagyományos tűzjelző központcsaládot nyugodt szívvel ajánlhatja 
ügyfeleinek. Ön és ügyfelei is élvezni fogják a sokoldalú központ előnyeit.
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C.

Felszerelése egyszerű, akár az 1x1
A.  Végezze el a központ felszerelését a beépített, 

egyszerűen használható szintező segítségével. 
B.  Az integrált kapcsolási rajz segít a központ 

gyors csatlakoztatásában. A felhasználói 
felület teljes mértékben védi az elektronikai 
rendszert így kiküszöbölve az alkatrészek 
véletlen megrongálódásának lehetőségét.

C.  A lényeges adatok azonnal megjelennek 
(pl. hibás akkumulátor, földelési hiba vagy 
a hangjelző meghibásodása esetén).
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Egyszerűen használható és biztonságos 
ügyfelei számára is

Gyors, intuitív működés
A központok használata gyorsan elsajátítható. 
Az intuitív és gyors működést nyelvfüggetlen, 
a legfontosabb funkciók leírását tartalmazó rövid 
útmutató támogatja, amely közvetlenül a központon 
található. A felhasználóknak nem szükséges előzetes 
ismeretekkel rendelkezniük a tűzjelző központokkal, 

valamint tűzvédelemmel kapcsolatban. Minden zóna 
állapota kényelmesen áttekinthető az LCD-kijelzőn. 
A felhasználói felület színkódolt, az aktív zónákat, 
a problémákat és az állapotinformációkat kigyulladó 
LED-ek jelzik.
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Hamis riasztások nélkül
A hamis riasztások száma a minimálisra csökken, 
mivel az automatikus érzékelőknek legalább két 
zónában kell tüzet jelezniük egy riasztáshoz. A riasztás 
nyugtázás szintén támogatott: a riasztások késleltetése 
beállítható, a riasztás okának kivizsgálása és ellenőrzése 
érdekében. 

Ezenkívül két különböző automatikus érzékelőnek kell 
riasztási állapotban lennie a kimenetek aktiválásához.

Ez a háromdimenziós alkalmazási példa egy 500-as sorozatú 
hagyományos tűzjelző központtal, füstérzékelőkkel, kézi 
jelzésadókkal, fény- és hangjelzőkkel felszerelt iskolát mutat be.

500-as sorozatú 
hagyományos 
tűzjelző központ

320-as sorozatú 
hagyományos füstérzékelő

500-as sorozatú 
hagyományos füstérzékelő

Fényjelző

Hangjelző

Kézi jelzésadó
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A minőség és az innováció hagyománya

A Bosch neve már több mint egy 
évszázada egyet jelent a minőséggel és 
a megbízhatósággal. 
Innovatív technológiai megoldásainkat 
világszerte a legmagasabb szintű szervizzel 
és támogatással együtt szolgáltatjuk.

A Bosch Security Systems büszke arra, 
hogy olyan biztonságtechnikai, 
kommunikációs és professzionális 
audiomegoldások széles választékával 
állhat az Ön rendelkezésére, amelyek 
már a világ számos helyén bizonyítottak, 
legyen szó kormányzati, közintézményi 
vagy egyéb üzleti alkalmazásról, 
iskolákról vagy családi otthonokról.


