
Konvansiyonel Yangın Paneli 500 Serisi 
Alfabe Kadar Kolay



Kurulumu, Konfigürasyonu, Bakımı ve Kullanımı 
Kolay bir Yangın Paneli. 

   Bütün dedektör alanları için durum göstergeli 
LCD ekran

   Kolay konfigürasyon ve kullanım için renk kodlaması
   Sezgisel çalıştırma için kendinden açıklamalı 
butonlar

   Son kullanıcılar için minimum talimatla çalıştırması 
kolay

   Küçük uygulamalar için ideal
   Konfigürasyon ve bakımda zaman kazandıracak 
yaratıcı özellikler

   Yanlış alarmlara karşı neredeyse tamamen bağışıklık
   Kanıtlanmış Bosch kalitesi ve güvenilirliği

Konvansiyonel Yangın Paneli 500 Serisi küçük 
dükkanların, depoların, üretim tesislerinin, ofis 
binalarının, okulların ve anaokullarının ihtiyaçlarını 
ve beklentilerini ideal şekilde karşılar. Bu seri, 
sekiz bölge ve 256 dedektöre kadar üç farklı panel 
tipinden oluşabilir. Bu sağlam panellerin modern, 
çekici tasarımı ve küçük boyutu dekora farkedilmeden 
uyum sağlamasını sağlar.

Zamandan ve Paradan Tasarruf Edin
500 Serisi panellerinin eğitim gerektirmeden ya da 
çok az eğitimle kurulumu, özel konfigürasyonu ve 
bakımı oldukça kolaydır. Çok sayıda özellik, her adımda 
kurulumu ve çalıştırmayı kolaylaştırır: örneğin atanmış 
test geçmişi özelliğine sahip tek kişilik sistem 
testi, sistemin bakımının tek kişi tarafından kolayca 
yapılabilmesine olanak tanır. Paneller aynı zamanda 
kendinden açıklamalı ve sezgiseldir, bu da son 
kullanıcılara çalıştırmayı öğretmenin hızlı ve kolay 
olmasını sağlar. Bütün bunlar, zaman yatırımınızı 
ciddi şekilde azaltır ve kârınızı artırır.

Entegre su terazisi
Kolay kurulum için

Butonların üzerinde simgeler 
Sezgisel çalıştırma için

Renk kodlamalı 
kullanıcı arayüzü

Kolay kullanım için
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LCD ekran 
Bütün önemli bilgileri görüntüler ve bu sayede 
panelin konfigürasyonu ve çalıştırılması çok kolaydır

Modern, çekici tasarım
Dekora sadelikle uyum sağlar

Hızlı referans kılavuzu
En önemli fonksiyonları açıklar
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A. B.

Bosch'tan Kalite ve İşlevsellik
Siz ve Müşterileriniz için Faydalı

Birçok nedenden dolayı son derece çekici bir 
seçenektir. Öncelikle caziptir, görünüşü ve hissi 
moderndir. Dahası, güvenilirliği, uzun ömrü ve 
üstün kalitesi üç yıllık garanti ile desteklenir. 
Bosch ürünü olduğunu, tam onaylı olduğunu 
ve en son EN-54 gerekliliklerine uygun olduğunu 
bilmek, müşterilerinizin güvende hissetmesini 
sağlayacaktır. Aynı zamanda, kullanımının kolay 
olmasından mutlu olacaklardır ve yanlış alarmları 
en aza indirmek üzere tasarlanmış birçok 
özelliğinden memnun kalacaklardır.

Konfigürasyonu ve Bakımı Hızlandıran Yaratıcı Özellikler
   Renk kodlamalı kullanıcı arayüzündeki LCD ekran, 
panelin konfigürasyonunu hızlıca kontrol etmenizi sağlar.

   Kullanıcı arayüzü ön kapaktan ayrıdır, böylece kapağı 
çıkarsanız bile tüm fonksiyonları programlamaya devam 
edebilirsiniz.

   Tek kişilik sistem testi fonksiyonu, rutin bakımın yapılması 
sırasında ikinci bir kişiye duyulacak ihtiyacı ortadan 
kaldırır. 

   1000 girişe kadar entegre test geçmişi, bütün sistem 
testlerini ileride başvurmak üzere otomatik olarak 
belgeler.

   1000 girişe kadar olay geçmişi. 
   999 alarma kadar alarm sayacı.

Konvansiyonel Yangın Paneli 500 Serisi, müşterilerinize gönül rahatlığıyla tavsiye 
edebileceğiniz bir yangın paneli ailesidir. Hem siz hem de müşterileriniz, panelin 
çok yönlü avantajlarından fayda sağlayacaksınız.
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C.

Alfabe Kadar Kolay Kurulum
A.  Entegre, kullanımı kolay su terazisi 

yardımıyla paneli monte edin. 
B.  Entegre bağlantı diyagramı, paneli dakikalar 

içinde bağlamanıza yardımcı olur. PCB, 
kullanıcı arayüzü tarafından tamamen 
korunur, böylece parçalara kazayla 
gelebilecek hasar riskinden kaçınılmış olur.

C.  Önemli bilgiler hemen görüntülenir 
(örneğin batarya arızalıysa, topraklamada 
hata varsa veya siren arızalıysa).
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Müşterileriniz için  
Kullanım Kolaylığı ve Güvenlik

Hızlı, Sezgisel Çalıştırma
Bu panelleri kullanmayı öğrenmek minimum talimat 
gerektirir. Çalıştırma sezgisel ve hızlıdır, açıklamaları ve 
en önemli fonksiyonları içeren, panelin hemen üstündeki, 
dilden bağımsız hızlı referans kılavuzu tarafından 
desteklenir. Kullanıcıların yangın panelleri veya yangın 

söndürme hakkında hiçbir şey bilmelerine gerek yoktur. 
Bütün bölgelerin durumu tek bir LCD ekran üzerinde 
kolayca gösterilir. Kullanıcı arayüzü renk kodlamalıdır 
ve LEDler aktif alanları, her tür sorunu ve durum 
bilgisini gösterir.
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Yanlış Alarmlardan Korunur
Bir yangının otomatik dedektörle en az iki bölgede 
tespit edilmesi gerektiği için yanlış alarmlar en aza 
indirilir. Alarmın onaylanması da desteklenir: alarmlar 
geciktirilebilir, böylelikle önce araştırılıp doğrulanabilir. 

Ek olarak, çıkışların etkinleştirilmesinden önce iki farklı 
otomatik dedektör alarm durumunda olmalıdır.

Bu 3B örnek uygulama, 500 Serisi konvansiyonel yangın 
paneline, duman dedektörlerine, manuel yangın butonlarına, 
flaşörlere ve sirenlere sahip bir okulu gösteriyor.

Konvansiyonel Yangın 
Paneli 500 serisi

Konvansiyonel Duman 
Dedektörü 320 Serisi

Konvansiyonel Duman  
Dedektörü 500 Serisi

Flaşör

Siren

Yangın ihbar butonu
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Bosch Güvenlik Sistemleri
Daha fazla bilgi için lütfen 
www.tr.boschsecurity.com
adresini ziyaret ediniz veya  
guvenliksistemleri@tr.bosch.com 
adresine mail atınız.
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Yaratıcılık ve Kalite Geleneği 
Bosch markası, 100 yıldan uzun bir 
süredir dünyanın her yerinde kalite ve 
güven ile birlikte anılıyor. Dünya çapında 
bir marka olan Bosch, yüksek hizmet ve 
destek anlayışıyla yenilikçi teknolojiler 
sunmaktadır. Bosch Güvenlik Sistemleri 
tüm dünyada kamusal, kurumsal ve konut 
ihtiyaçlarına yönelik elektronik güvenlik 
sistemleri ile genel seslendirme ve 
kongre-konferans çözümleri sunmaktadır.


