
Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie 
Zo eenvoudig als tellen tot drie



Een brandmeldcentrale die eenvoudig 
is te installeren, configureren, 
te onderhouden en te gebruiken.

   LCD-scherm met statusindicatie voor alle 
melderzones

   Kleurcodering voor eenvoudige configuratie 
en gebruik.

   Duidelijke knoppen voor intuïtieve bediening
   Eenvoudig te bedienen door eindgebruikers, 
met een minimum aan instructie

   Ideaal voor kleine toepassingen
   Slimme functies die tijd besparen bij configuratie 
en onderhoud

   Praktisch ongevoelig voor ongewenste alarmen
   Bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid volgens 
Bosch-standaard

De conventionele 500-serie brandmelder voldoet 
perfect aan de behoeften en verwachtingen van 
kleine winkels, magazijnen, productiefaciliteiten, 
kantoorgebouwen, scholen en kinderdagverblijven. 
De serie omvat drie verschillende centraletypen voor 
maximaal acht zones en 256 melders. Dankzij het 
moderne, aantrekkelijke ontwerp en de compacte 
omvang harmoniëren deze brandmeldcentrales 
onopvallend met de omgeving.

Tijd- en geldbesparing
De brandmeldcentrales van de 500-serie zijn uiterst 
eenvoudig te installeren, op maat te configureren 
en te onderhouden met weinig of geen training. 
Een uitgebreide reeks functies maakt de installatie 
en bediening bij elke stap een stuk eenvoudiger, 
bijvoorbeeld een éénmansonderhoudstest met speciale 
testhistorie kan inderdaad makkelijk worden uitgevoerd 
door één persoon. De centrales zijn ook duidelijk en 
intuïtief, waardoor eindgebruikers snel en eenvoudig 
kan worden geleerd hoe ze moeten worden bediend. 
Door dit alles bespaart u veel tijd.

Geïntegreerde waterpaslibel
Voor eenvoudige installatie

Pictogrammen en knoppen 
Voor intuïtieve bediening

Gebruikersinterface 
met kleurcodering

Voor eenvoudige bediening
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LCD-scherm 
Geeft alle belangrijke informatie weer, waardoor 
de centrale heel eenvoudig is te configureren 
en te bedienen.

Modern, aantrekkelijk ontwerp
Integreert naadloos met de omgeving

Snelle-naslaggids
Legt de belangrijkste functies uit
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A. B.

Kwaliteit en functionaliteit volgens Bosch
U en uw klanten genieten voordeel

Om talrijke redenen is dit een buitengewoon 
aantrekkelijke keuze. Eén reden is bijvoorbeeld 
de moderne look & feel. Een andere reden is 
de betrouwbaarheid, de lange levensduur en 
uitstekende kwaliteit, met als extra zekerheid 
een garantie van drie jaar. Omdat ze weten 
dat het een centrale van Bosch is, met volledige 
certificering, en conform de nieuwste EN-54 
vereisten, zullen uw klanten veel vertrouwen 
hebben. Ook zullen ze heel blij zijn te zien hoe 
eenvoudig de centrale te gebruiken is dankzij 
de vele functies voor het minimaliseren van 
ongewenste alarmen.

Slimme functies om de configuratie en het onderhoud 
nog sneller uit te voeren.
   Op het LCD-scherm van de gebruikersinterface met 
kleurcodering kunt u snel de centrale controleren.

   De gebruikersinterface is apart van het frontpaneel. 
U kunt dus de afdekplaat wegnemen en toch nog 
alle functies programmeren.

   Een éénmansonderhoudstestfunctie maakt een 
tweede persoon overbodig voor het uitvoeren 
van routineonderhoud. 

   Een geïntegreerde testhistorie voor meer dan 
1000 meldingen documenteert automatisch alle 
onderhoudstests voor referentie in de toekomst.

   Gebeurtenissenhistorie voor 1000 meldingen. 
   Alarmteller voor 999 alarmen.

De Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie is een familie van brandmeldcentrales 
die u van harte aan uw klanten kunt aanbevelen. Zowel u als uw klanten zullen veel 
voordeel hebben van deze veelzijdige brandmeldcentrale.
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C.

Het installeren is net zo eenvoudig als tellen tot drie
1.  Monteer de centrale met behulp van de 

geïntegreerde, eenvoudig te gebruiken 
waterpaslibel. 

2.  Met behulp van het geïntegreerde 
bedradingsschema kunt u de centrale in enkele 
minuten aansluiten. De printplaat wordt volledig 
beschermd door de gebruikersinterface, waardoor 
het riciso van onbedoelde schade aan componenten 
wordt vermeden.

3.  Belangrijke informatie wordt onmiddellijk 
weergegeven (bijvoorbeeld als de batterij defect 
raakt, wanneer er een aardfout is of als een sirene 
slecht werkt).
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Gebruiksgemak en veiligheid 
voor uw klanten

Snelle, intuïtieve werking
Er is zeer weinig instructie nodig om de 
brandmeldcentrales te kunnen gebruiken. 
De werking is intuïtief en snel, ondersteund door 
een taalonafhankelijke snelle-naslaggids direct op 
de centrale met een toelichting op de belangrijkste 
functies. Gebruikers hoeven niets te weten van 

brandmeldcentrales of brandbestrijding. De status van 
alle zones is duidelijk aangegeven op één enkel LCD-
scherm. De gebruikersinterface heeft een kleurcodering, 
en LED's lichten op om actieve zones, problemen en 
statusinformatie aan te geven.
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Beveiliging tegen ongewenste alarmen
Om ongewenste alarmen tot een mimimum te beperken 
kan tweegroepsafhankelijkheid worden ingesteld. 
Alarmverificatie wordt ook ondersteund: alarmen 
kunnen worden vertraagd, waardoor ze eerst 
kunnen worden onderzocht en geverifieerd. 

Bovendien moeten eerst twee verschillende 
automatische detectoren in staat van alarm 
zijn voordat de uitgangen geactiveerd worden.

Dit 3D-voorbeeld laat een school zien met een conventionele 
brandmeldcentrale van de 500-serie, en ook rookmelders, 
handbrandmelders, flitslichten en sirenes.

Conventionele brand- 
meldcentrale 500 serie

Conventionele rook- 
melder 320 serie

Conventionele rookmelder  
500 serie

Flitslicht

Sirene

Handbrandmelder
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Een traditie van kwaliteit en innovatie

Al meer dan 100 jaar staat de naam 
Bosch voor kwaliteit en betrouwbaarheid. 
Bosch Security Systems is er trots op u 
een breed pakket van systemen en 
componenten te kunnen bieden op het 
gebied van Brand- en Inbraakdetectie, 
CCTV, Public Address, Congres, en 
Sociale Alarmering, dat u helpt een 
oplossing te vinden voor elke gewenste 
toepassing. We zijn een wereldwijd 
actieve voorkeursleverancier van 
innovatieve technologie die wordt 
ondersteund door het hoogste niveau van 
service en support. Als u oplossingen 
nodig hebt waar u op kunt vertrouwen, 
kies dan voor Bosch.


