
Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru serii 500 
Proste jak ABC



Centrala sygnalizacji pożaru charakteryzująca się 
łatwością montażu, konfiguracji, 
konserwacji i użytkowania.

   Wyświetlacz LCD wskazujący stan wszystkich 
stref czujek

   Łatwa konfiguracja i obsługa dzięki oznaczeniom 
kolorystycznym

   Intuicyjna obsługa dzięki czytelnym przyciskom
   Łatwość obsługi dla użytkowników końcowych 
już po podstawowym przeszkoleniu

   Produkt idealny do małych instalacji
   Pomysłowe rozwiązania skracające czas 
konfiguracji i konserwacji

   Niemal całkowita odporność na fałszywe alarmy
   Sprawdzona jakość i niezawodność firmy Bosch

Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru serii 500 
idealnie spełnia potrzeby niewielkich sklepów, 
magazynów, zakładów produkcyjnych, biurowców, 
szkół czy przedszkoli. Seria ta obejmuje trzy różne 
rodzaje central, obsługujących do ośmiu stref 
i 256 czujek. Nowoczesny, atrakcyjny wygląd 
i niewielkie rozmiary sprawiają, że te solidne centrale 
dyskretnie komponują się z każdym wnętrzem.

Oszczędność czasu i pieniędzy
Centrale sygnalizacji pożaru serii 500 charakteryzują 
się wyjątkową łatwością montażu, konfiguracji i prac 
konserwacyjnych. Wszystkie te czynności wymagają 
zaledwie minimalnego przeszkolenia. Rozbudowany 
zestaw funkcji ułatwia wszystkie etapy montażu 
i obsługi. Np. dzięki możliwości wykonania testu 
przez jedną osobę i dedykowanemu archiwum 
testów czynności konserwacyjne systemu mogą być 
przeprowadzane przez pojedynczego operatora. 
Obsługa central jest łatwa i intuicyjna, dzięki czemu 
użytkownicy są w stanie błyskawicznie ją opanować. 
Wszystkie te czynniki pozwalają uzyskać oszczędność 
czasu i środków pieniężnych.

Wbudowana poziomica
Ułatwia montaż

Ikony na przyciskach 
Zapewniają intuicyjną obsługę

Interfejs użytkownika 
z oznaczeniami 

kolorystycznymi
Zapewnia łatwość obsługi
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Wyświetlacz LCD 
Prezentuje wszystkie istotne informacje, 
ułatwiając konfigurację i obsługę centrali.

Nowoczesny, atrakcyjny wygląd
Dyskretne dopasowanie do wnętrza

Skrócony przewodnik
Prezentuje najważniejsze funkcje
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A. B.

Jakość i funkcjonalność charakterystyczna 
dla produktów firmy Bosch
Korzyści dla Ciebie i Twoich klientów

Jest wiele powodów, dla których warto 
zainwestować w ten produkt. Dla jednych będzie 
to atrakcyjny, nowoczesny wygląd. Inni docenią 
niezawodność, trwałość i najwyższa jakość 
popartą 3-letnią gwarancją. Świadomość, że 
centrale zostały wyprodukowane przez firmę 
Bosch, posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty 
i spełniają wymogi standardu EN-54, zapewni 
Twoim klientom poczucie bezpieczeństwa. 
Innymi atutami są łatwość obsługi i duża liczba 
funkcji zaprojektowanych z myślą o zmniejszeniu 
liczby fałszywych alarmów.

Pomysłowe rozwiązania przyspieszające konfiguracje 
i konserwację
   Wyświetlacz LCD, będący elementem interfejsu 
użytkownika z oznaczeniami kolorystycznymi, 
umożliwia szybkie sprawdzenie konfiguracji centrali.

   Interfejs użytkownika nie jest zintegrowany z pokrywą 
przednią, co umożliwia dostęp do programowania 
wszystkich funkcji nawet po jej zdjęciu.

   Funkcja wykonywania testu przez pojedynczą osobę 
eliminuje konieczność korzystania z pomocy podczas 
rutynowej konserwacji. 

   Zintegrowane archiwum testów o pojemności 1000 
wpisów automatycznie dokumentuje wszystkie 
wykonane testy, umożliwiając późniejsze wykorzystanie 
zgromadzonych danych.

   Archiwum zdarzeń o pojemności 1000 wpisów. 
   Licznik zapamiętujący do 999 alarmów.

Konwencjonalne centrale sygnalizacji pożaru serii 500 to rodzina urządzeń, które możesz 
szczerze polecić. Ich liczne zalety zapewnią korzyści zarówno Tobie, jak i Twoim klientom.
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C.

Montaż prosty jak „ABC”
A.  Przymocuj centralę, wykorzystując 

wbudowaną, łatwą w obsłudze poziomicę. 
B.  Dzięki dołączonemu schematowi połączeń 

podłączysz centralę w ciągu kilku minut. 
Interfejs użytkownika całkowicie chroni płytkę 
drukowaną, zapobiegając przypadkowemu 
uszkodzeniu jej elementów.

C.  Wszystkie ważne informacje (dotyczące 
np. uszkodzenia baterii, nieprawidłowego 
uziemienia lub usterki sygnalizatora 
akustycznego) są natychmiast wyświetlane 
na ekranie.
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Łatwość użytkowania i bezpieczeństwo 
dla Twoich klientów

Szybka, intuicyjna obsługa
Opanowanie podstaw użytkowania central sygnalizacji 
pożaru zajmuje zaledwie kilka chwil. Ich obsługa 
odbywa się szybko i intuicyjnie, a dołączony uniwersalny 
skrócony przewodnik graficzny zawiera objaśnienia 
najważniejszych funkcji. Posiadanie przez użytkowników 
wiedzy na temat central sygnalizacji pożaru czy gaszenia 

pożarów nie jest wymagane. Na wyświetlaczu LCD 
w przejrzysty sposób prezentowany jest stan wszystkich 
stref. Interfejs użytkownika wykorzystuje system 
oznaczeń kolorystycznych, a wskaźniki LED informują 
o aktywnych strefach, nieprawidłowościach i stanie 
systemu.
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Przeciwdziałanie fałszywym alarmom
Alarm jest włączany, gdy pożar zostanie wykryty przez 
czujki automatyczne w przynajmniej dwóch strefach. 
Rozwiązanie to pozwala zminimalizować liczbę 
fałszywych alarmów. Dostępny jest również mechanizm 
weryfikacji alarmów: alarmy mogą zostać opóźnione, 
dzięki czemu możliwe jest potwierdzenie ich zasadności. 

Ponadto, aktywacja wyjść następuje dopiero wówczas, 
gdy stan alarmowy obejmie dwie różne czujki 
automatyczne.

Poniższa trójwymiarowa prezentacja przedstawia budynek 
szkoły wyposażony w konwencjonalną centralę sygnalizacji 
pożaru serii 500, czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe 
oraz sygnalizatory optyczne i akustyczne.

Konwencjonalna centrala 
sygnalizacji pożaru serii 500

Konwencjonalna czujka 
dymu serii 320

Konwencjonalna  
czujka dymu serii 500

Sygnalizator optyczny

Sygnalizator akustyczny

Ręczny ostrzegacz pożarowy
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Tradycja jakości i innowacji 

Od ponad 100 lat marka Bosch kojarzy się 
nieodmiennie z jakością i niezawodnością. 
Dział Bosch Security Systems oferuje 
wyjątkowo szeroki zakres produktów 
i systemów sygnalizacji pożaru, włamania, 
systemów CCTV, komunikacyjnych oraz 
zarządzania, stanowiących najlepsze 
rozwiązanie w praktycznie każdym 
zastosowaniu. Jesteśmy światowym 
dostawcą innowacyjnych technologii 
wspartych najwyższą jakością serwisu 
i obsługi klienta. 
Jeśli wymagasz rozwiązań, na których 
można polegać, wybierz Boscha.


