5000-es sorozatú moduláris tűzjelző központ
Rugalmasan követi a felhasználó terveit
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Egyetlen moduláris rendszer mindent megold

Páratlan rugalmasság

Kiemelkedő megbízhatóság

A Bosch forradalmi változást ért el az új, 5000-es sorozatú

A központi processzorról megvalósított folyamatos

tűzjelző központtal. Ezzel a termékkel moduláris elven

önellenőrzés a megbízható működés-ellenőrzés garanciája.

konfigurálhatja rendszerét és egyéni igényei alapján bővítheti

Választható elemként a működés integritása redundáns

azt, legyen szó egyhurkos, különálló vezérlőközpontról

hurok konfigurációval és központvezérlővel garantálható.

vagy összetett központhálózatról. A moduláris rendszer

A telepítést és működtetést automatikus diagnosztikai

újrafelhasználható, click-and-go modulokból és

funkció támogatja. Mivel minden modul műanyag házzal

csereszabatos házakból épül fel, melyek egyszerűen

védett, így nagy biztonsággal használhatja kedvezőtlen

telepíthetők és működtethetők. A rendszer az alkalmazás

körülmények között is. Az 5000-es sorozatú moduláris

jellegéhez és méretéhez igazítható, így csak azt vásárolja

tűzjelző központtal a Bosch elűzi minden gondját.

meg, amire valóban szüksége van - se többet, se kevesebbet.
A praktikus CAN-buszos szerelés által bárhol kényelmesen
elhelyezheti a modulokat, így azok a lehető legrövidebb
idő alatt működésbe hozhatók. A gyorstelepítő funkció
(hot plug) azt jelenti, hogy a modulcserék idejére nem
kell lekapcsolni a rendszert. Így a rendszer megszakítás
nélkül gondoskodik a védelemről.
Kiváló, felhasználóbarát technológia
Az 5000-es sorozatú központ felszerelése és telepítése
egyszerű és könnyen elsajátítható. A felhasználói felület
innovatív, ergonomikus, nagykijelzős kialakítása intuitívan
használható. Ezen felül minden jelzőfény és gomb
közvetlenül a hozzá tartozó modul mellett található,
így egyszerűbb a használatuk és minimálisra csökken
a kezelési hibák száma. A központra laptopról feltöltött
konfigurációs frissítések helyi vagy távoli programozást
tesznek lehetővé.
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Ha a Boscht választja, minden vonalon nyer

Nincsenek
többé védtelen
áramköri
(PCB) lapok

Tartós
és védett

Nincs felesleges költség

Egyszerű működtetés és intuitív kialakítás

Az 5000-es sorozat moduláris felépítése azt jelenti, hogy

A közérthető folyamatok segítik a tűzjelző központ

a rendszer pontosan illeszkedik a felhasználói igényekhez,

intuitív működtetését. Minden tűzjelző központ azonos

és bármikor bővíthető. Az eredmény egy testreszabott

felhasználói felülettel működik, mérettől függetlenül.

rendszer, mely az igények növekedésével hatékonyan bővíthető.
Nézzen bátran a jövőbe
Nincs több vezetékhiba

A Bosch tűzjelző rendszerrel a berendezésbe befektetett

Az egy pattintással beszerelhető click-and-go modulok

pénz visszatérül, mivel az új Bosch rendszerek interfésze

könnyen elhelyezhetők, így a költséges vezetékezési hibák

összeköti az új technológiát a hagyományos rendszerekkel.

szinte teljesen kiküszöbölhetők. Minden modul egyedien

Így tehát a technológia fejlődésével nem kell megválnia

azonosítható, így nem keverhetők össze, és gyorsabb

korábbi befektetéseitől.

a telepítés is. Az egyes érzékelők a rendszer átprogramozása
nélkül cserélhetők; a meglévő hagyományos érzékelők
egy interfészmodulon keresztül csatlakoztathatók az
5000-es sorozathoz.
A korszerű karbantartás előnyei
Az 5000-es sorozatú tűzjelző központ kiterjedt diagnosztikai
funkciói jobb tájékoztatást és hibakeresést tesznek lehetővé
a karbantartás közben, ezzel meggyorsítva a hibaelhárítás
folyamatát. Amikor a felhasználó igényeinek megfelelően
bővíti a rendszert, minden meglévő modul gond nélkül
integrálható a nagyobb rendszerbe.
Megfelel az EN54 szabvány előírásainak
Az EN54 európai szabványok számos tekintetben
módosultak. Az 5000-es sorozat minden jelenleg
érvényben lévő szabványnak, többek között az
EN54-2 A1 és EN54-4 A2 szabványnak is megfelel.
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Verhetetlen moduláris rugalmasság

Házak

Sínek

Központok

Öt ok arra, hogy az 5000-es sorozatú moduláris tűzjelző
központot válassza
	A felhasználó igényeihez illeszkedő rendszer.
	Az egyedi igényeknek megfelelően bővíthető
	Moduláris felépítés a nagyfokú rugalmasságért
	Optimális telepítés és karbantartás
	Minimális tárolási költség és helyigény

Modulok
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Hálózatba kapcsolás és integrálás

Bosch EVAC
vészhangosítási rendszer
Soros interfész
5000-es sorozat

Távoli
kezelőegység (RK)

Ethernet OPC

CAN-busz

Központhálózat

Az 5000-es sorozat külső CAN-busz
segítségével hálózatba kapcsolható.
A BIS Épületfelügyeleti rendszerbe
egy Ethernet csatlakozón
keresztül integrálható. Soros
interfésszel intelligens kapcsolat
létesíthető a Bosch Plena EVAC
vészhangosítási rendszerrel.

BIS Épületfelügyeleti
rendszer (Building
Integration System)

Központok hálózatba kapcsolása

Soros interfész a Bosch EVAC vészhangosító rendszerhez

Az 5000-es sorozathoz CAN-busz technológiával

Bosch tűzriasztó és EVAC rendszerek csatlakoztatása

csatlakoztathatók a távoli kezelőegységek és így oldható

soros interfészen keresztül is megoldható. Ezzel

meg a vezérlőközpontok hálózatba kapcsolása is.

megoldható az 5000-es sorozatú tűzjelző központon

Ezt a technológiát már milliók tesztelték az autógyártásban.

keresztül az EVAC rendszerek intelligens vezérlése,

A hálózat az egyidejű kölcsönös adatáramlás alapelvén

a hardver-interfészek száma pedig jelentősen csökken.

működik. Ezek a struktúrák megbízható működést
jelentenek még hibaállapot esetén is. A CAN-hálózati

Távkezelés

interfészek már integráltak a központvezérlőbe.

Az FMR 5000 távkezelő egység CAN-busz kapcsolattal

A különböző huroktopológiák biztosítják a rendszer

csatlakozik a vezérlőközpontra, és lehetővé teszi

kiemelkedő rugalmasságát, így az jól alkalmazható

a vezérlőközpont, illetve a központhálózat teljes

a felhasználói igényekhez. A megfelelően szabályozott

irányítását. A felhasználói felület és a működtetés

rendszerkezelés érdekében a hálózat zónákra osztható.

hasonló a vezérlőközpontéhoz, így használatához

A hálózati csatlakoztatáshoz hagyományos rézkábel

nincs szükség külön képzésre. Az FMR 5000

vagy optikai szálas kábel egyaránt használható.

nem csak számos funkciót és mutatós külsőt ígér,
de süllyesztve vagy falra is szerelhető.

Épületfelügyeleti rendszerbe integrálható
Az 5000-es sorozat Ethernet-interfészen és OPCprotokollon keresztül csatlakozik a BIS épületfelügyeleti
rendszerhez. Mivel az illesztő már integrálva van
a központvezérlőbe, ezért nincs szükség kiegészítő
interfészmodulra. A tűzjelzőközpont a BIS rendszer
szerves része; ez lehetőséget nyújt a tűzjelző rendszer
széles körű vezérlésére. A moduláris tűzjelző központ
UGM-modul segítségével fölérendelt vezérlőközpontokra
csatlakoztatható, így nagyméretű biztonságtechnikai
rendszerekbe is integrálható.
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Modulok különböző alkalmazásokhoz
A Bosch egyszerű, gazdaságos és bővíthető megoldást kínál. Kisszámú modulból és házból olyan
egyéni rendszer építhető ki, amely pontosan leképezi a felhasználó biztonsági és felügyeleti elvárásait.

Alapmodulok
MPC XX00 B
kezelő- és kijelzőegység X-XX
központvezérlővel

A központi vezérlőegység 14,5 cm-es érintőképernyővel és billentyűzettel
több nyelvváltozatban is kapható

BCM 0000 B
Akkumulátor-ellenőrző modul

Akár négy akkumulátor felügyelete és kíméletes töltése

Normál modulok
LSN 0300 A
LSN improved modul 300mA

LSN vonali modul 254 elemmel, akár 1600 m vonalhosszal és 300 mA-es
tápellátással. Hurok, ág és T-elágazásos topológia

LSN 1500 A
LSN improved modul 1500mA

LSN vonali modul 254 elemmel, akár 3000 m vonalhosszal és 1500 mA-es
tápellátással. Hurok, ág és T-elágazásos topológia

CZM 0004 A
hagyományos négyzónás modul

Modul 4 elsődleges vonallal (hagyományos technológia) áramnövekményes
elven működő hagyományos érzékelők illesztésére

ANI 0016 A
kijelzőmodul

Kijelzőmodul 16 vörös és 16 sárga szabadon programozható LED-del

NZM 0002 A
hang-/fényjelző modul

Felügyelt jelgenerátor, vonalanként 3 A-es tápellátással. Vezérlési módok: fordított
polaritás, Wheelock, Gentex, kódolt, march time (120 impulzus/perc) és brit szabvány

RML 0008 A
relémodul

Relémodul 8 relével (mindegyik 30 V/1 A váltókontaktussal)
Kisfeszültségű relémodul

RMH 0002 A
relémodul

Relémodul 2 relével 230 V/10 A kapcsolásához, a ventilátor-vezérléshez
vagy szabványos VdS-interfészhez (VdS 2496) oltórendszerek esetén

IOP 0008 A
be-/kimeneti modul

Illesztő 8 bemenettel és 8 nyitott kollektoros kimenettel

IOS 0020 A
20 mA-es kommunikációs modul

S1 interfész, 20 mA soros interfész, RS 232 interfész

IOS 0232 A
RS232 kommunikációs modul

Két RS 232 interfész nyomtatók és már elektronikus eszközök csatlakoztatásához

FPE 5000-UGM
interfészmodul

Interfész UGM-csatlakozáshoz

ENO 0000 B
Tűzoltósági interfészmodul

Átviteli eszköz, kulcsszéf csatlakoztatása és vezérlése,
4 szabadon programozható relé

Távkezelő egység
FMR 5000

Távkezelő egység

7

Fire System Designer tervezőeszköz az egyszerű
tervezéshez
A tűzjelző rendszer kialakítása és megtervezése egyszerűbb

Az eredmény a felhasználó személyes igényeinek

a Fire System Designer eszközzel. A Bosch tervezőeszközével

megfelelő eszközlista. Így nem kell majd több

mindig a megfelelő rendszerkonfigurációt használhatja.

modult megrendelnie, mint amennyire valóban

A Fire System Designer támogatja az összes szükséges

szüksége van a biztonsági igényei alapján.

modul egyszerű és gyors definiálását és beállítását.

Az innováció magasiskolája: Bosch tűzjelző rendszerek
Az új generációs tűzjelző rendszerek kialakításánál

Az egyedi érzékelők és hangvezérelt evakuációs rendszerek

a Bosch követi az ügyfelek legfontosabb szempontjait.

szintjétől a teljes tűzjelző rendszerekig minden megoldás

Az ügyfél iránti elkötelezettség innovatív megoldásokra

teljes mértékben követi a felhasználó igényeit.

sarkallta cégünket, melyek példátlan módon egyesítik
a rugalmasság és gazdaságosság szempontjait.

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.

Bosch Security Systems
További információért látogasson el a
www.boschsecurity.hu honlapra,
vagy elküldheti kérdéseit e-mailben is a
hu.securitysystems@bosch.com címre.
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