1

ตํานานแหงคุณภาพและนวัตกรรม

กวา 125 ป ที่ Bosch มีชื่อเสียงโดดเดนทั้งใน
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สถานที่สาธารณะ จนถึงองคกรธุรกิจ สถาน
ศึกษา และบานพักอาศัย

ระบบรักษาความปลอดภัยของ Bosch
ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ กรุณา
ไปที่ www.boschsecurity.com หรือสงอีเมลมาที่
emea.securitysystems@bosch.com
© Bosch Security Systems, 2016
ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
FS-GB-th-01_F01U561136_01 / Fire Family

ระบบตรวจจับอัคคีภัย
ระบบตรวจจับอัจฉริยะ การปองกันที่เหนือระดับ
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การชวยใหผูคนปลอดภัย คือ
งานที่สําคัญที่สุดของเรา

"ผมรูสึกทนไมไดทุกครั้งที่มีใครบางคนตรวจสอบผลิตภัณฑ
ของผมชิ้นใดชิ้นหนึ่งแลวพบวามันต่ํากวามาตรฐาน ดวยเหตุนี้
ผมจึงมุงมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑที่ทนทานตอการตรวจสอบในทุก
รายละเอียด เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการพิสูจนแลววายอดเยี่ยมใน
ทุกๆ ดาน"

Bosch หวงใยในเรื่องความปลอดภัย ผลิตภัณฑทั้งหมดของเราไดรับการออกแบบ

โรเบิรต บอช, 1919

เพื่อใหลูกคา มั่นใจไดวาชีวิตของพวกเขาไมเพียงไดรับการปกปองเทานั้น แตยังไดรับ
การชวยเหลืออยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ ระบบตรวจจับอัคคีภัยที่ตอบสนองได
อยางฉับไวจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการบริการแจงเตือนและขอความชวย
เหลือ และเนื่องจากผลิตภัณฑ ทั้งหมดของเราสามารถผสานการทํางานรวมกันได
ระบบที่สมบูรณแบบจึงเกิดขึ้น จากแหลงเพียงแหลงเดียว

ควบคุมอัคคีภัย

ดวยประสบการณกวา 80 ป ในดานระบบเตือนอัคคีภัย เราจึงมี

โมดูล 5000 series เพื่อประสานงานกับสัญญาณเตือนอัคคีภัย

อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติของเรายังประกอบดวยรุนแบบมัลติ

เอกลักษณใหคุณปรับแตงระบบปองกันไดตามตองการ มีตัวแจง

ผลิตภัณฑที่เหมาะสมสําหรับการประยุกตใชงานในทุกๆ ดาน ชุด
ไครทีเรียและที่ติดตั้งแบบฝง ซึ่งใหระบบการตรวจจับที่กลมกลืน

จนแทบมองไมเห็น เรายังมีอุปกรณเสริมเพิ่มเติม เชน แผงควบคุม
ที่ใชงานงายและมีความยืดหยุนสูง คือ แผงควบคุมอัคคีภัยแบบ

และขอความที่เกี่ยวกับเหตุการณ แผงควบคุมที่มีดีไซนเปน

สัญญาณอัคคีภัยดวยมือ อุปกรณสงเสียง สัญญาณไฟฉุกเฉิน และ
โมดูลอินเตอรเฟซเพื่อเสริมระบบใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

สงขอความไดอยางทั่วถึง

การรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ

จําเปนตองอาศัยบุคลากรในพื้นที่ที่ผานการฝกอบรม และระบบ

เตือนที่ผิดพลาดซึ่งกอใหเกิดคาใชจายสูง และชวยใหแนใจวาการ

การอพยพผูคนจํานวนมากที่กระจายอยูในสถานที่ขนาดใหญ

EVAC (การสื่อสารผานระบบเตือนภัยดวยเสียงฉุกเฉิน) ที่ปองกัน

ระบบปองกันกอนที่จะเกิดเหตุคือสิ่งสําคัญที่จะชวยปองกันการ
ตรวจจับอัคคีภัยจะทันทวงที Remote Connect, Remote

การทํางานที่ผิดพลาด Bosch ขอเสนอผลิตภัณฑ EVAC ที่

Maintenance และ Remote Alert ชวยใหชางเทคนิค สามารถ

เพื่อการอพยพที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยใชการวิเคราะหทางไกลที่ประหยัดคาใชจาย และรักษาชีวิต

ทนทานสูงสําหรับการใชงานในทุกพื้นที่ ไมวาขนาดใหญหรือเล็ก

บริการลูกคาทางโทรศัพทไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และทรัพยสิน

เหตุการณสําคัญของ Bosch – เทคโนโลยีการตรวจจับอัคคีภัย
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แผงควบคุม
อัคคีภัยเครื่อง
แรกของ
Bosch*
ตํานาน ความ
เชี่ยวชาญ และ
ความไววางใจ

* เปนที่รูจักกันในชื่อ
Hanseatische Notruf AG
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การรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่
Network LSN
อุปกรณตอ
 พวงสําหรับ
ปองกันอัคคีภย
ั และ
การบุกรุกใช
เทคโนโลยี Field bus
(loop) เมือ
่ เกิดไฟฟา
ลัดวงจรหรือสายไฟ
ชํารุด จึงไมมส
ี ว น
ประกอบใดเสียหาย
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อุปกรณตรวจจับ
รุน MAGIC.
SENS Series
Intelligent
signal
processing

2001

อุปกรณตรวจจับ
MAGIC.SENS
OTC
อุปกรณตรวจจับ
ควันที่มีเซนเซอร
CO ในตัวเครื่อง
แรกของโลก

2004

อุปกรณตรวจจับ
500 series
อุปกรณตรวจจับ
ควันแบบเรียบแบน
ครั้งแรกของโลก
ที่ไดรับรางวัลชนะ
เลิศ ดานการ
ออกแบบ
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แผงควบคุม
อัคคีภัยแบบ
โมดูล
5000 Series
แผงแบบโมดูลที่
ยืดหยุนและ
สามารถปรับ
ขนาดได อยาง
เต็มที่

2010

อุปกรณตรวจจับ
ควันรุน
420 series
เทคโนโลยี
Dual Ray ที่ล้ําหนา
เพื่อการตรวจจับที่
มั่นใจไดอยางสูงสุด
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Panel
Networking
ผาน IP
เทคโนโลยี IP ที่ล้ํา
อนาคต การ
บริการลูกคาที่
ฉับไวและปรับได
ตามตองการ
โซลูชันเฉพาะ
สําหรับโครงการ
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การเชื่อมโยง
ระบบความ
ปลอดภัยอัจฉริยะ
เชือ
่ มตอแผงควบคุม
อัคคีภย
ั FPA
5000 series และ
ระบบการอพยพ
ดวยเสียง
Praesideo ผาน
การเชือ
่ มตอ IP
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AVENAR
Detector 4000
แสดงศักยภาพที่แท
จริงของระบบการ
ตรวจจับ แมอยูใน
สภาพแวดลอมที่
ทาทายที่สุด ดวย
เทคโนโลยี eSmog
และ Dual Ray
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Remote
Services
เชื่อมตอ วิเคราะห
และรักษา ระบบ
สําคัญตางๆ และรับ
บริการแจงเตือนผาน
การเชื่อมตอระยะ
ไกลที่มีความ
ปลอดภัย

2016

ระบบตรวจจับอัคคี
ภัยโดยการจับภาพ
ระบบตรวจจับอัคคี
ภัยทางวิดีโอ
ปรับปรุงเวลาในการ
ตอบสนองใหเร็วยิ่ง
ขึ้นและลดสัญญาณ
เตือนที่ผิดพลาดโดย
ใชอัลกอริทึม
อัจฉริยะ
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ระบบที่เหมาะ กับความตองการเฉพาะบุคคลเชนคุณ
ระบบแผงควบคุมอัคคีภัยของ Bosch เพิ่มโอกาสในการเก็บรักษาอุปกรณอันมีคาของคุณ เพราะอุปกรณที่ Bosch ออกแบบขึ้นใหมทั้งหมดประสานการทํางานอยางลงตัวกับระบบตางๆ ที่ติด
ตั้งไวกอนหนานี้ ตั้งแตระบบการตรวจจับอัคคีภัยที่นาเชื่อถือไปจนถึงระบบเสียงอพยพฉุกเฉินขั้นสูง Bosch มอบการลงทุนที่ปลอดภัยและรองรับการใชงานในอนาคตในทุกสถานที่ ในโลกที่
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี Bosch มอบทุกสิ่งที่ตรงกับความตองการของคุณ
ระบบตรวจจับ
อัคคีภัยจาก
วิดีโอ

ระบบตรวจจับอัคคีภัย:
นาเชื่อถือ ยืดหยุน และตอบสนอง
ความตองการของลูกคา

6

นาเชื่อถือ – Bosch ขอเสนอกลุมผลิตภัณฑที่ไดรับ
การรับรองตามมาตรฐาน EN* และระบบที่

สามารถตรวจจับและแจงเตือนอัคคีภัยไดอยางถูก

Remote
Services

ตองและนาเชื่อถือ โซลูชันของเราใหขอมูลที่

แมนยําและสามารถชวยชีวิตผูคนไดมากมายใน
ชวงเวลาที่สําคัญ—คุณจึงไววางใจเราไดเสมอ
ยืดหยุน – Bosch ใหคุณไดรับโอกาสในการ

7

กําหนดคาระบบดวยตัวคุณเองตามความตองการ

เฉพาะเจาะจง โดยอาศัยหลักการแบบโมดูล ระบบ
สามารถปรับใชกับสภาพและขนาดการใชงานใน

สถานที่ของคุณ คุณจึงสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได

แผงควบคุม

งายยิ่งขึ้น

ตอบสนองความตองการของลูกคา – Bosch
ขอเสนอชุดพัฒนาซอฟตแวร (SDK) พิเศษ ที่มี

เครื่องมือทุกชนิดสําหรับการออกแบบระบบการ

8-9

จัดการความปลอดภัยสําหรับอัคคีภัยและการ

ดัดแปลงซอฟตแวรตามความตองการเฉพาะของ
ลูกคา
การเชื่อมตอกับ
ระบบเตือนภัย
ดวยเสียง

* สําหรับตลาด UL เรามีกลุมผลิตภัณฑระบบอัคคีภัยเฉพาะ

10-11

อุปกรณตอพวง

ผลิตภัณฑเดน:
AVENAR
detector 4000
และเทคโนโลยี
Dual Ray ใหม

ผลิตภัณฑเดน:
Flush mount
500 series

ผลิตภัณฑเดน:
อุปกรณสงเสียง
สํารอง

ขอมูลอางอิง

12-13

14-15

16-17

18

19
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ทราบเหตุ กอนที่จะลุกลาม

บริการอยางเหนือชั้น
ที่พรอมตอบรับทุกเมื่อ

เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่มากขึ้นอีกระดับในสภาพแวดลอมที่

ดวยเทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรมใหมๆ จาก Bosch ผูวางระบบจึงสามารถใหการ

ใหแนใจวาระบบจะตรวจจับตั้งแตเนิ่นๆ แมตองเผชิญกับสภาวะที่ไมเอื้ออํานวย

Services คือวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อชวยใหสามารถพบ บํารุงรักษา

ออนไหว บางครั้งคุณอาจจําเปนตองมีคนคอยดูแลเพิ่มเติม เทคโนโลยีใหมลาสุดชวย

สนับสนุนระยะไกลไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Bosch Remote
และใหบริการอุปกรณตรวจจับอัคคีภัยจากระยะไกลได

รวดเร็วและแมนยํายิ่งขึ้น:

ระบบตรวจจับอัคคีภัยทางวิดีโอรุนใหมของ Bosch แสดงใหเห็นถึงความ
สามารถแบบใหมในการตรวจจับภัยคุกคาม โดยการใชแบบจําลองการ
ตรวจจับทางกายภาพที่ผานการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรที่สุดล้ําไม

เซิรฟ
 เวอรรก
ั ษา
ความปลอดภัยของ
Bosch

ดานลูกคา

เหมือนใคร เทคโนโลยีของ Bosch ตรวจพบอัคคีภัยและการรบกวนตางๆ

ดานการบริการ

คาดเดาถึงพฤติการณเพื่อลดการเตือนที่ผิดพลาด และเรงเวลาในการตอบ
สนองใหเร็วยิ่งขึ้นจึงชวยใหคุณหยุดยั้งภัยคุกคามไดทันกอนที่จะลุกลาม
ออกไป

AVIOTEC IP starlight 8000 คือคําตอบที่สมบูรณแบบสําหรับระบบที่

Remote Service

Remote Service

การเชื่อมตอที่ปลอดภัย

การเชื่อมตอที่ปลอดภัย

RPS

ใชภายในภาคอุตสาหกรรม การขนสง การเก็บรักษาสินคา และ

สาธารณูปโภค เชน พลังงาน เพื่อชวยลดเวลาการตรวจจับใหเหลือนอย
ที่สุด พรอมทั้งลดอัตราการเตือนที่ผิดพลาด

การปรับปรุงลําดับในการกูภัยใหดียิ่งขึ้นผานการตรวจจับและการ

ตระหนักถึงสถานการณที่รวดเร็วจะชวยปกปองชีวิตและลดความเสียหาย
ใหเหลือนอยที่สุด

เครือขายและ
Security Gateway

Remote Connect

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตระยะไกลที่มีความปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น ชวยใหผูวางระบบมองเห็น

ภาพรวมที่อยูในความดูแลของตนไดจากระยะไกล ทั้งยังชวย
อํานวยความสะดวกในการวางแผน ดําเนินการ และรายงาน
การบริการตางๆ ไดดียิ่งขึ้น
Remote Maintenance

Remote Maintenance ซึ่งตอยอดจากคุณสมบัติของ

Remote Connect ใหขอมูลเกี่ยวกับระบบอัคคีภัยแบบสด
และแผนภูมิและเครื่องมือวิเคราะหขอมูลสําหรับการบํารุง
ระบบตรวจจับอัคคีภัยทางวิดีโอ

รักษาเชิงปองกัน จึงทําใหการโทรบริการมีประสิทธิภาพเพิ่ม

สมบูรณแบบอยางยิ่งสําหรับการ

สูงขึ้นถึง 25%

นําอุปกรณตรวจจับอัคคีภัย

Remote Alert

ในสภาพแวดลอมที่ที่เต็มไปดวยฝุน

การบริการไดลวงหนา ตั้งแตป 2016 เปนตนไป ผูวางระบบและ

ใชงานที่ทาทาย ในกรณีที่ไมอาจ
มาตรฐานไปใชประโยชนได เชน

เพื่อใหแนใจถึงความปลอดภัยและสามารถแกไขขอซักถามดาน

อับชื้น หรือมีความเสี่ยงสูง

เจาของธุรกิจตางๆ จะไดรับขอความแจงเตือนผานทาง SMS

และอีเมลจากอุปกรณที่ติดตั้งไวโดยตรง กอนที่จะเกิดความผิด
ปกติที่รายแรง
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ที่สุดของแผงแบบโมดูล ใหการปองกัน
อัคคีภัยที่เหนือระดับ

โครงสราง โมดูล และ
รางตางๆ ทําใหไดระบบ
ที่สามารถปรับแตงให
เหมาะสมตามความ
ตองการ เพื่อใหคุณ
สามารถขยายเพิ่มเติมได
อยางคุมคา เมื่อธุรกิจ
ของคุณเติบโตขึ้น คุณ
เพียงแคซื้อ ชิ้นสวนที่คุณ
ตองการจริงๆ เทานั้น

Bosch ใหคุณไดรับโอกาสในการกําหนดคาระบบดวยตัวคุณเองตามความตองการ

เฉพาะของคุณ โดยอาศัยหลักการแบบโมดูล โมดูลแบบ "click-and-go" ที่สามารถ
นํากลับมาใช โครงสรางที่ใชแทนกันได การติดตั้งบัส CAN ที่ใชงานไดจริง และ
คุณสมบัติ "hot plug" ทั้งหมดนี้ทําใหการกําหนดคาระบบเปนจริงได

โครงการที่ซับซอน

แผงควบคุมแบบโมดูลที่สามารถระบุตําแหนงได

โครงการขนาดกลาง

FPA-1200 ที่สามารถระบุตําแหนงได 1-2 loop

FPA-5000

FPC-500 แบบมาตรฐาน

พรอมใชงาน

เครือขายแผงควบคุม

การผสานรวมระบบการจัดการทางธุรกิจ

ทํางานเชื่อถือได แมวาจะมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ลูปตางๆ ของเครือขายมี

รวมกับตัวควบคุมแผงผานอินเตอรเฟซอีเทอรเน็ตและโปรโตคอล

เทคโนโลยีบัส CAN ทํางานแบบเพียรทูเพียร จึงแนใจไดวาฟงกชันการ

การควบคุมระยะไกล

อินเตอรเฟซที่หลากหลาย

ขายแผงควบคุมโดยใชคําสั่งอยางเต็มรูปแบบดวยบัส CAN พรอมมอบ

Plena, PAVIRO และ Praesideo เขากับแผงควบคุมอัคคีภัย

ชุดควบคุมระยะไกล FMR 5000 ใหการควบคุมแผงควบคุมหรือเครือ
ฟงกชันการทํางานขั้นสูง โดยไมจําเปนตองมีการฝกอบรมเพิ่มเติม อีก
ทั้งยังมีดีไซนที่สวยสะดุดตา

Interfaces ตางๆ ทําใหการเชื่อมตอกับระบบเตือนภัยดวยเสียง
แบบโมดูล 1200 และ 5000 Series ทําไดอยางชาญฉลาด

สามารถเชื่อมตอเขากับระบบบริหารจัดการอาคาร (BIS) และทํางาน

ความยืดหยุน คุณจึงสามารถปรับเปลี่ยนระบบใหเขากับความตองการสวน OPC โดยไมจําเปนตองอาศัยอินเตอรเฟซโมดูลใดๆ เพิ่มเติม
บุคคลได การตั้งคาโซนตางๆ ภายในการเชื่อมตอของเครือขายใชสาย
ทองแดงที่ไดมาตรฐานหรือสายใยแกวรวมถึงอีเทอรเน็ต จึงทําใหการ
บริการจัดการเปนไปอยางราบรื่น

พรอมกับชวยลดจํานวนอินเตอรเฟซฮารดแวร ลงไดอยางมาก

การวางแผนโครงการสัญญาณเตือนอัคคีภัยถือเปนงานที่ทาทาย

การเชื่อมตอเครือขายแผง

แตละขั้นตอนของการวางแผนภายในหวงโซคุณคา นอกจากนี้

เครือขายอีเทอรเน็ต ผสานเครือ

เนื่องจากจําเปนตองประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของใน

ยังตองตอบโจทยตางๆ ทั้งในดานการจัดทํางบประมาณและการ
คํานวณคาใชจายเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว ซอฟตแวร ดานการ
วางแผนจะแสดงใหเห็นถึงหวงโซคุณคาแบบครบวงจร ในวัน

ขางหนา นี่จึงเปนซอฟตแวรเดียวที่จําเปนสําหรับการวางแผน
และคํานวณระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยของคุณ

ควบคุมผานทาง CAN หรือ

ขาย CAN เขากับแกนหลักของ
อีเทอรเน็ต IP สมรรถนะสูง
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สัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบการอพยพ
ดวยเสียง การปองกันที่รวมเปนหนึ่งเดียว

ประสิทธิภาพเสียง
ที่กระจายขาวไดอยางทั่วถึง

หวงโซระบบความปลอดภัย
C
4

1

4
2a
2b

1

4

5

A

A

3

B

อุปกรณตรวจจับสงสัญญาณแจง
เหตุไปยังแผงควบคุมอัคคีภัย

B

แผงควบคุมอัคคีภัยสงสัญญาณแจง
เหตุไปยังระบบเตือนภัยดวยเสียง

ตัวเลือก Interfaces
OPC/Ethernet

อุปกรณตรวจจับอัคคีภัยตรวจพบอันตรายจาก
เพลิงไหม

IP/Ethernet
RS-232

1

FPA-1200

2

FPA-5000

3

FPA-5000

2

a) แผงควบคุมอัคคีภัย
b) แผงปุมควบคุมระยะไกล

4

Praesideo

3

ระบบเตือนภัยดวยเสียง

5

PAVIRO

4

โซนลําโพงประกาศขอความสัญญาณเตือน
อัคคีภัยที่บันทึกไวลวงหนา

6

Plena VAS

5
▶
▶
▶

หองรักษาความปลอดภัย (ติดตั้งเปนตัวอยาง)
แผงปุมควบคุมระยะไกล
ไมโครโฟนประกาศสําหรับขอความสด
ระบบบริหารจัดการอาคาร

C

สัญญาณเตือนสงขอความเสียง
ไปยังโซนลําโพงที่มีการควบคุม

การตรวจจับอัคคีภัยและระบบเตือนภัยดวยเสียงที่สอด

การปองกันอัคคีภัยที่มีประสิทธิผล

ระบบการอพยพดวยเสียงขั้นสูง

รวมไวในหนึ่งเดียว

การมีระบบปองกันอัคคีภัยที่เหมาะสมภายในอาคารจะชวยให

ดวยแผงควบคุมและอุปกรณตอพวงคุณภาพสูง ที่ออกแบบเพื่อ

เสียงขั้นสูง ขอความเสียงใหความชัดเจนของเสียงพูดที่ดีเยี่ยม

และอุปกรณตอพวงทั้งหมดสามารถทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น ใน

ประสานกัน

ทุกคนสบายใจไรกังวล—ตั้งแตเจาของอาคารและผูดูแลดาน

ความปลอดภัย ไปจนถึงพนักงานและผูมาเยือน เมื่อเกิดความ

เสี่ยงในดานความปลอดภัย ระบบตองสามารถตอบสนองไดทันที
พรอมประสิทธิภาพการทํางานที่แมนยําและไววางใจได และสง
ขอความเตือนที่ชัดเจนเพื่อใหทุกคนเกิดความอุนใจ

Bosch เลือกใชวิธีการทํางานแบบสอดประสานเพื่อสรางระบบ
การปองกัน ที่ผสานรวมระบบที่ผานการพิสูจนแลวเขาดวยกัน
เพื่อมอบประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด

ตั้งแตการตรวจจับอัคคีภัยที่นาเชื่อถือไปจนถึงระบบการอพยพ

ดวยเสียงขั้นสูง Bosch มอบการลงทุนที่ปลอดภัยและสามารถ
ใชงานไดในอนาคตสําหรับสถานที่ทุกรูปแบบ

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่สามารถระบุตําแหนงไดประกอบ
การตรวจจับที่ฉับไว อุปกรณตรวจจับขั้นสูง โมดูลอินเตอรเฟซ

ตัวแจงสัญญาณอัคคีภัยดวยมือ อุปกรณสงเสียง และอุปกรณตอ

พวงอื่นๆ เพิ่มความยืดหยุนและรองรับการใชงานแบบพิเศษตางๆ
การบํารุงรักษายังทําไดงายดายดวยการตรวจสอบ ฟงกชัน

ทั้งหมดของระบบและอุปกรณตอพวงที่ใชงานอยูเพื่อใหมีความ
ไววางใจไดมากขึ้น

Bosch มอบทุกสิ่งทุกอยางที่จําเปนสําหรับระบบการอพยพดวย
และสัญญาณเตือนชัดเจนและเขาใจงาย ระบบสามารถกําหนด

เสนทางขอความและสัญญาณเตือนที่บันทึกไวลวงหนา และเปด
เสียงดนตรีแบ็คกราวนดและการประกาศโฆษณาในชวงเวลา
การทํางานตามปกติได การตรวจสอบฟงกชันของระบบและ

สายลําโพงที่ใชงานอยูอยางถาวร ชวยเพิ่มความวางใจไดเปน

พิเศษ ระบบเตือนภัยดวยเสียง Plena รองรับ การใชงานในระ

ดับเล็กๆ PAVIRO เหมาะอยางยิ่งสําหรับงานขนาดกลาง ขณะ
ที่ Praesideo คือตัวเลือกระดับชั้นนําสําหรับ สถานที่ที่มีขนาด
ใหญกวาปกติ

ระบบไดรับการออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายระบบ และอุปกรณ
การใชงานในระดับเล็กๆ ระบบเตือนภัยดวยเสียง Plena สามารถ

เชื่อมตอกับ Modular Fire Panel 1200 หรือ 5000 series โดยใช

อินเตอรเฟส RS-232 สวนการใชงานในระดับที่ใหญกวา อินเตอรเฟส
IP อัจฉริยะจะเชื่อมตอชุดแผงควบคุมอัคคีภัยของเราเขากับ

Praesideo หรือระบบเสียงประกาศสาธารณะและระบบเสียงฉุกเฉิน
PAVIRO ระบบเหลานี้ทั้งหมดสามารถเชื่อมตอกับระบบบริหาร
จัดการอาคารผาน OPC หรือใชชุดพัฒนาซอฟตแวร (SDK)
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สวนประกอบทุกชิ้นของระบบที่เหนือระดับ

อุปกรณตอพวงประสิทธิภาพสูง

Bosch มีผลิตภัณฑที่สามารถระบุตําแหนงไดและใชงานไดทั่วไปมากมายใหเลือก

ตรวจจับ รายงาน และมองเห็นอัคคีภัย คือทุกสิ่งที่คุณตองการ วางใจไดในความ

ผลิตภัณฑเหลานี้ยังเปดใหคุณไดสรางสรรคแนวคิดที่สามารถปรับแตงเองไดและ

หายและชวงเวลาหยุดเครื่องใหเหลือนอยที่สุด

ทั้งในดานการตรวจจับอัคคีภัย การเตือนภัยดวยเสียง และการจัดการความเสี่ยง

ครอบคลุมสําหรับเกือบทุกโครงการ โดยไมละทิ้งความสวยงามเฉพาะตัว มาตรฐาน
หรือความตองการของตลาด

แมนยําและประสิทธิภาพที่ถูกตองในการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น เพื่อลดความเสีย

อุปกรณตรวจจับอัคคีภัยอัตโนมัติ

เราขอเสนออุปกรณตรวจจับอัตโนมัติอัจฉริยะที่หลากหลายซึ่งมีความนาเชื่อถือสูง เหมาะ

สําหรับใชงานในสถานที่และอุปกรณ ที่เนนความสนใจตอทรัพยสินที่มีคาในระดับกลางหรือสูง

เทคโนโลยีการตรวจจับตางๆ ชวยใหมั่นใจไดวาการปองกันอัคคีภัยจะทํางานตั้งแตเนิ่นๆ และมี

ไฟแตละชนิดแตกตางกัน

นับแตวินาทีที่เพลิงเริ่มลุกไหม สภาพแวดลอมโดยรอบที่เกิดเหตุนั้นจะ

Ray และ Intelligent Signal Processing (ISP) AVENAR

สภาวะแวดลอมนี้จะใชคําวา "สัญญาณเพลิงไหม" และปรากฏออกมา

ยังชวยลดอัตราการเกิดการเตือนที่ผิดพลาด เพื่อยกระดับการปองกัน

มีหลายสิ่ง หลายอยางเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงตางๆ ของ

ในรูปแบบของควัน ความรอน แสง และแกส ดังนั้น คุณจึงจําเปนตอง
มี อุปกรณตรวจจับที่เหมาะสมกับสถานการณจําเพาะตางๆ ดวยเหตุนี้
เราจึงเสนอกลุมอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติที่หลากหลายสําหรับความ
ไว และไฟประเภทตางๆ มาพรอมกับ eSmog, เทคโนโลยี Dual

ความล้ําสมัย และไมเกิดการเตือนภัยที่ผิดพลาด

detector 4000 สามารถตรวจจับอัคคีภัยไดรวดเร็วกวา ที่เคย อีกทั้ง
อัคคีภัยและ ความไววางใจใหสูงที่สุดในทุก สภาพแวดลอม

เทคโนโลยีบัส LSNi ของ Bosch ยังสามารถนํามาใช เพื่อเชื่อมตอ
กับ AVENAR detector 4000 รวมกับ อุปกรณตอพวงสําหรับ
ปองกัน อัคคีภัยอื่นๆ ไดทุกรูปแบบ

อุปกรณตรวจจับพิเศษ

ในอาคารที่ไมอนุญาตใหติดตั้งอุปกรณตรวจจับที่มีประเภทตําแหนงสัญญาณ เชน อุปกรณตรวจ
จับความรอนแบบเชิงเสน ระบบตรวจจับควันชนิดสุมอากาศ อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ และ
อุปกรณตรวจจับควันแบบลําแสง เราจะมอบการปองกันที่ใหคุณสามารถปรับแตงไดเอง

ตัวแจงสัญญาณอัคคีภัยดวยมือ

กลุมผลิตภัณฑของเราประกอบดวยตัวแจงสัญญาณอัคคีภัยดวยมือแบบหนึ่งจังหวะและสอง
จังหวะ ซึ่งสามารถใชงานในเครือขายการรักษาความปลอดภัยภายใน (LSN) รวมถึง

เทคโนโลยีทั่วไปได โดยมีทั้งแบบที่ดีไซนใหมีขนาดใหญและเล็ก ซึ่งพรอมสําหรับการใชงาน
แบบตางๆ

เวลาในการตอบสนองของอุปกรณตรวจจับอัคคีภัยแบบตางๆ

ความเขมของ
แกส CO ควัน
และความรอน

อุปกรณตรวจ
อุปกรณตรวจจับ
จับเปลวไฟ
O, DO, OT
และ DOT*

อุปกรณตรวจ
จับความรอน

หัวฉีดน้ําอัตโนมัติ

อุปกรณสงเสียงและสัญญาณไฟฉุกเฉิน

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อุปกรณสงเสียงและสัญญาณไฟฉุกเฉินสําหรับการกดระบบเตือนภัยในพื้นที่
จะสงสัญญาณการเกิดเพลิงไหม อุปกรณทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงอุปกรณสํารอง

ตางๆ สามารถใชงานรวมกันเพื่อการทํางานที่สมบูรณแบบ ไฟแสดงระบบเตือนภัยของอุปกรณ

อุปกรณตรวจ
จับแบบ CO

ตรวจจับอัคคีภัยที่พื้นและเพดานที่ทําขึ้นยังเปนสวนหนึ่งของกลุมผลิตภัณฑนี้ อุปกรณเหลานี้มี
การใชพลังงานที่ต่ํามากและยังใหประโยชนที่ชัดเจน

FAS-420series

อินเตอรเฟซโมดูล

รีเลยแรงดันไฟฟาต่ําและสูง ที่มีอินพุต เอาตพุต หรือทั้งสองแบบผสมกันสําหรับการควบคุมการ
เปดใชงาน กลุมอุปกรณสงสัญญาณ และสําหรับเชื่อมตออุปกรณตอพวงแบบธรรมดาและอินเต
แกส CO

เปลวไฟ

ความรอน

* optical, dual-optical, optical-thermal and dual-optical-thermal

อรเฟซโมดูลในอุปกรณ 420 series ไดรับการพัฒนาขึ้นเปนพิเศษ เพื่อใหสามารถเชื่อมตอเขา

กับเครือขายการรักษาความปลอดภัยภายใน รุนที่ไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น ซึ่งจะชวยใหคุณปรับ
โครงการปองกันอัคคีภัยของคุณใหเหมาะสมได
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ระบบตรวจจับอัจฉริยะ
สําหรับการปองกันที่เหนือระดับ
Bosch Security Systems ขอเสนอกลุมอุปกรณตรวจจับอัคคีภัยที่ผสาน
ความนาเชื่อถือที่ไมมีใครเทียบและประสิทธิภาพในการตรวจจับที่โดดเดน

เทคโนโลยี Dual Ray:
ความแมนยําในอีกระดับ
ปกปองผูคน ทรัพยสิน และสถานที่

ในโลกของการตรวจจับอัคคีภัย สิ่งสําคัญคือความแมนยําและความนาเชื่อถือ AVENAR detector
4000 series มีอุปกรณตรวจจับมัลติเซนเซอร ที่ใหและผสานการตรวจจับแสง ความรอน และสาร

เคมีไปพรอมๆ กัน การรวมเซนเซอรทั้งสามประเภทเขาดวยไวกันนี้คือระบบที่ Bosch เปนผูคิดคนขึ้น

AVENAR detector 4000 ใชเทคโนโลยี Intelligent Signal Processing (ISP) ของ Bosch ที่
ใหการตรวจจับอัคคีภัยอันชาญฉลาดในระดับสูงสุด และเพื่อความแมนยําในอีกระดับ อุปกรณตรวจ
อุปกรณตรวจจับอัคคีภัยของ Bosch แสดงศักยภาพที่แทจริง

การตรวจจับลวงหนาในสภาวะที่ทาทายมากที่สุด

อาคารตางๆ ที่มีความทันสมัยมักมีโครงสรางพื้นฐานเชิงเทคนิคที่มี

อัคคีภัยอัตโนมัติแปดชนิด พรอมเซนเซอรแบบตางๆ อันประกอบไป

ของระบบการตรวจจับ

ความสลับซับซอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แนวโนมเชนนี้ทําใหมีความเปนไปได
วาจะเกิดมลภาวะทางแมเหล็กไฟฟาสูงขึ้น ซึ่งเปนอุปสรรคสําหรับ

อุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งไว มีการคาดการณกันวาการเตือนที่ผิดพลาดราว
20%-30% ในปจจุบันเกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถระบุได ชางเทคนิค
ปองกันสถานการณตางๆ ไดยาก หากไมทราบสาเหตุของปญหาที่
ชัดเจน ดวยคุณสมบัติ eSmog AVENAR detector 4000 จะ

สามารถนํา พฤติการณใหมๆ เหลานี้มาทําการวิเคราะห ความทนทาน
ตอ มลภาวะทางแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณและขอมูลที่มีเกี่ยวกับคา

กลุมผลิตภัณฑ AVENAR detector 4000 ขอเสนออุปกรณตรวจจับ

ตรวจจับความรอนและ/หรือสารเคมีเพิ่มเติมดวย นอกจากนี้ กลุม

ผลิตภัณฑนี้ยังมีอุปกรณตรวจจับความรอน ซึ่งในบางรุนจะมีสวิตช

ที่บางรุนที่ไมมีสวิตชดังกลาวจะชวยประหยัดคาใชจายในการใชเครือ

แตละตัว และคํานวณคาเฉลี่ยทั้งในระยะกลางและระยะยาว วิธีการนี้
นํามาใชเพื่อคาดคะเนวาคาเฉลี่ยที่ไดนั้นเกินระดับของเกณฑขั้นต่ํา
หรือไม กอนที่การเตือนที่ผิดพลาดจะเกิดขึ้น

อุปกรณตรวจจับที่มาพรอมกับ
เทคโนโลยี Dual Ray ใหความ
แมนยําในการตรวจจับคาการ
รบกวนที่สามารถมองเห็นไดแมใน
ปริมาณเล็กนอย เชน ไอน้ําหรือ
ควัน การเตือนที่ผิดพลาดจึงลดลง
อยางมาก

ขายแบบวงแหวน และการตั้งคาหมายเลขตําแหนงจะทําโดยอัตโนมัติ

ในทุกสถานที่ อุปกรณจะแยกแยะคาการรบกวนโดยระบุความหนา

โดยทําการวัดการสัมผัสกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณตรวจจับ

เทคโนโลยี Dual Ray

หมุนสําหรับตั้งคาหมายเลขตําแหนงดวยตนเองในเครือขายสตับ ขณะ

จายไดมาก

ปรับปรุงใหมีความคงทนและมีประสิทธิภาพในการตรวจจับที่ดียิ่งขึ้น

เฉพาะในกรณีฉุกเฉินจริงๆ เทานั้น

ยังมีความสามารถในการตรวจจับแบบมัลติไครทีเรีย รวมถึงการ

ชุดอุปกรณตรวจจับยังมีอุปกรณสี่ชนิดที่มีเทคโนโลยี Dual Ray อัน

นอกจากนี้ ในระหวางการใชงานและบํารุงรักษา อุปกรณจะไดรับการ

นี้เขาดวยกัน อุปกรณนี้จึงมอบความนาเชื่อถือสูงสุด และยังใหความมั่นใจวาสัญญาณเตือนจะทํางาน

ดวยอุปกรณตรวจจับแบบแสงและแบบแสงคู ซึ่งในอุปกรณบางชนิด

การรบกวน ที่มองไมเห็น จะชวยใหผูวางระบบ สามารถ คนหาและ

แกไขสภาวะที่อันตราย ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะประหยัดเวลาและคาใช

จับควันดวยแสงแบบคูมีการใชเทคโนโลยี Dual Ray ของ Bosch เชนกัน เมื่อรวมคุณสมบัติทั้งหมด

เปนนวัตกรรม ซึ่งใหการตรวจจับอัคคีภัยลวงหนาที่แมนยํายิ่งกวาเดิม
แนนของควันและขนาดของอนุภาค โดยใชวิธีเปรียบเทียบความเขม

ของแสงที่กระจายจากชวงความยาวคลื่นที่แตกตางกันของแสง LED
สองชนิด คือแสงอินฟาเรดและแสงสีน้ําเงิน เทคโนโลยีเหลานี้ชวยให
ลูกคาสามารถตรวจจับอัคคีภัยลวงหนาในสภาวะที่ทาทายมากที่สุด
ไดแก สถานบันเทิงยามค่ําคืน อาคารจอดรถ และหองคอมพิวเตอร

2
4

3
1

1
2
3
4

LED สีน้ําเงิน
LED อินฟราเรด
แสงที่กระจายออกมา
Photodiode

คาการรบกวนที่มองไมเห็น

คาการรบกวนที่มองเห็น
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การปองกันที่ทันสมัย
สวยสะดุดตา ไมกักเก็บฝุน

หากเปนเรื่องฝุนควัน –
เราตอบสนองดวยสไตล
ดวยความสามารถในการตรวจจับดวยเซนเซอรของ
500 series สารไวไฟและฝุนจึงไมเปนอุปสรรคอีก
ตอไป การเตือนที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากแรงดูดของ
เสนใยบัดนี้ถูกแทนที่ดวยการรับประกันการทํางานที่มี
การปองกันความผิดพลาด

500 series แตกตางจากอุปกรณอื่นอยางสิ้นเชิง ดวยหองจับควันดวยแสงแบบ

เสมือน ดวยคุณสมบัติบางเฉียบเปนพิเศษและฝงเรียบกับเพดานไดจึงเปนขอดีอันโดด

เดนที่ไมลดคุณคารูปลักษณของหองที่สวยสะดุดตา วงกลมแบบสีที่สามารถนําไปติดตั้ง
ในอุปกรณตรวจจับยังชวยใหชุดอุปกรณผสานเขากับสีสันของเพดานโดยรอบอยาง
เหมาะเจาะลงตัว

รูปแบบทันสมัยที่ภายนอก บรรจุความเปนมืออาชีพของ Bosch

เทคโนโลยีอันทรงพลัง

ใหอิสระในการสรรสรางคมากยิ่งขึ้น

500 series มีดีที่สไตลในตัว ภายในพกพาความเชี่ยวชาญทั้งหมดที่

ทั้งมีพื้นที่ในการตรวจจับแบบคู เนื่องจากเซนเซอรจะตรวจติดตาม

จนแทบจะมองไมเห็น วิธีการติดตั้งอันเปนเอกลักษณสอดประสานไป

ไวภายใน

ไดรับการพิสูจนแลวจาก Bosch และนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถไววางใจ
ได กระบวนการทางเทคโนโลยีที่เปนเอกลักษณยังชวยใหมั่นใจวาคุณ
สรางการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับอนาคต

รางวัลการันตีคุณภาพดวยคุณสมบัติปองกันการสะสมของฝุน

เนื่องจากมีหองจับควันดวยแสงแบบเสมือนใน Smoke Detector

500 series นั่นหมายความวาอุปกรณจะไมยื่นออกมาจากเพดาน พื้น
ผิวที่เรียบเนียนจะไมสะสมฝุนที่มองเห็นไดจากภายในหองจนเกิดการ
สะสมของฝุนจํานวนมาก ดังนั้น อุปกรณนี้จึงใหทั้งความนาเชื่อถือ

และทําความสะอาดไดงายดาย นอกจากนี้ ยังชวยประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการบริการ เรามีการตรวจวัดระดับการกอตัวของฝุน

อยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีสัญญาณแจงปญหาเมื่ออุปกรณจําเปนตอง
ไดรับการทําความสะอาด

วิธีการอันทันสมัย
เพื่อรักษาความงามเฉพาะตัว
การตรวจจับอัคคีภัยที่วางใจไดดวยสัมผัสแหงความทันสมัย: Bosch
ขอเสนออุปกรณตรวจจับอัคคีภัยแบบมองไมเห็น แนวคิดที่แตกตางโดย
สิ้นเชิง ซึ่งผสานรวมดีไซนที่นาเพลิดเพลินเขากับเทคโนโลยีอันล้ําสมัย

500 series คือ ระบบการตรวจจับอัคคีภัยแบบกระจายแสง พรอม
พื้นที่แสงสองแหงในพื้นที่เปดโลงโดยเปนอิสระจากกัน อุปกรณตรวจ
จับจึงนาเชื่อถืออยางมาก อุปกรณตรวจจับที่มองไมเห็นนี้ยังทํางาน
เปนอุปกรณตรวจจับแบบมัลติเซนเซอรไดพรอมมีเซนเซอรแกส

คารบอนมอนอกไซด (CO) การรวมเซนเซอรแบบกระจายแสงและ
เซนเซอรแกส CO เขาไวดวยกันจึงทําใหเราสามารถประเมิน

สัญญาณเตือนโดยใชวิธี Intelligent Signal Processing ได จึง

ชวยลดโอกาสที่จะเกิดการแจงเตือนที่ผิดพลาดไดอยางมาก และยัง

เพิ่มจํานวนการใชงานมากขึ้นไดตามตองการ เนื่องจากอุปกรณตรวจ
จับสามารถทํางานไดดีในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมกับการใช
อุปกรณตรวจจับโฟโตอิเล็กทริกแบบมาตรฐาน

การติดตั้ง 500 series ในระดับต่ําทําใหอุปกรณกลมกลืนกับเพดาน

กับการตกแตงภายในอยางงายดาย ชวยใหสถาปนิกมุงความสนใจไป
ที่ดีไซนและรูปลักษณทั่วไปไดมากยิ่งขึ้น

18

19

ฟงใหดี และสงขอความอยางทั่วถึง

โซลูชันที่กาวล้ํา เกินคาดคิด

ในอาคารหลายแหงที่ไมจําเปนตองมีระบบเตือนภัยดวยเสียง อุปกรณสงเสียงจะเริ่มการ

ในทุกสถานที่ทั่วโลก โซลูชันดานความปลอดภัยของ Bosch ทําไดเกินความคาดหวัง

ของตนเอง จึงมั่นใจไดวาสัญญาณเตือนจะทํางานอยางตอเนื่องและรวดเร็ว

คุณภาพของเทคโนโลยีที่เรามี ทําใหแมแตสภาพแวดลอมที่ซับซอนที่สุดยังมีความ

ทํางานในกรณีเกิดอัคคีภัย อุปกรณสงเสียง FNM-420U มีแหลงพลังงานสมรรถนะสูง

ของลูกคา ความเชี่ยวชาญผนวกกับความรูและทักษะของผูวางระบบของเรา และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ชัดเจน เงียบ และนาเกรงขาม

ตอเนื่อง เปนเอกลักษณ และเหนือชั้นกวา

โรงละครบอลชอย รัสเซีย

สถานการณที่ยากลําบากไดดียิ่งขึ้น สัญญาณเตือนและอุปกรณสง

อุปกรณสงเสียงเชื่อมตอเขากับสตับ เสียงที่ปรับใหดังไดและการใช

ตํานานวัฒนธรรมทางดนตรีและศิลปะการแสดงของรัสเซีย ความเชี่ยวชาญทาง

ขอความที่พูดจะชวยใหผูคนตอบสนองและมีความเขาใจตอ

เสียงของ Bosch จึงสามารถใชไดในหลากหลายการใชงาน ตั้งแต
การเตือนอัคคีภัยไปจนถึงการเตือนทั่วไปแบบอัตโนมัติ

FNM-420U series จาก Bosch เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อ
พลังงานที่ต่ํายังชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานได อุปกรณสง

เสียง FNM-420U series มีใหเลือกในเวอรชันตางๆ สําหรับการใช
งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร

โรงละครบอลชอยคือโรงละครแหงชาติที่สําคัญของรัสเซีย เปรียบเสมือนรากฐาน
เทคนิคของ Bosch ที่ทุมเทสรางสรรคใหกับโรงละครบอลชอยแหงนี้ ทําใหโรงละคร
ติดอันดับหนึ่งในอาคารที่สมบูรณแบบในเชิงเทคนิคมากที่สุดแหงหนึ่งในโลก

ล้ําสมัย ชาญฉลาด และดีเลิศ

ในอาคารหลายแหงที่ไมจําเปนตองมีระบบเตือนภัยดวยเสียง อุปกรณ
สงเสียงจะเริ่มการทํางานในกรณีเกิดอัคคีภัย อุปกรณสงเสียง FNM-

สนามบินแอนทัลยา ตุรกี

สัญญาณเตือนจะทํางานอยางตอเนื่องและรวดเร็ว

แผงควบคุมอัคคีภัยแบบโมดูลบนเครือขายจํานวนหกแผง ระบบตรวจจับอัคคีภัยประสานการ

420U มีแหลงพลังงานสมรรถนะสูงของตนเอง จึงมั่นใจไดวา

สนามบินที่ล้ําสมัยแหงนี้ติดตั้งอุปกรณตรวจจับอัคคีภัยอัตโนมัติ 3,500 ตัว และเชื่อมตอเขากับ
ทํางานรวมกับระบบเสียงประกาศสาธารณะและระบบเสียงฉุกเฉิน PRAESIDEO แบบ
การหยุดชะงักของ T-tap

▶ อุปกรณ์ส่งเสียงยังคงส่ง

ดิจิตอลเต็มรูปแบบ ระบบสามารถสงการแจงเตือนไปยังอาคารผูโดยสารทั้งหมด เพื่อใหคํา
แนะนําในการอพยพที่แมนยําและตรงเปาหมายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

สัญญาณแจ้งเตือนต่อไป

แชงกรีลา โบราเคย รีสอรท แอนด สปา ฟลิปปนส
การหยุดชะงักครั้งแรก

▶ ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ EN

ความสามารถดานเครือขาย ความนาเชื่อถือ และการลดอัตราการเตือนที่ผิดพลาด คือขอ
กําหนดหลักของรีสอรทระดับหาดาวแหงนี้ การเชื่อมตอเครือขายชวยใหการเดินสายจาก

แผงควบคุมอัคคีภัยไปยังองคประกอบที่อยูรอบๆ สั้นลง จึงหลีกเลี่ยงความผิดปกติเกี่ยวกับ

ระบบไฟฟาได สายมัลติคอรแบบมีฉนวนหุมสวนใหญจะติดตั้งไวใตดินเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีแรง
ดันไฟฟาตกและการรบกวนอันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงถึง 40 องศา และความชื้นถึง 99%

การหยุดชะงักครั้งที่สอง

▶ อุปกรณ์ส่งเสียงยังคงส่งสัญญาณต่อไป

ศูนยเซอรดิกา บัลแกเรีย

ศูนยการคาเซอรดิกาคือหนึ่งในหางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในบัลแกเรีย Bosch นําเสนอ
▶ มีการตรวจสอบและสราง T-taps ขึ้นในแบ็คกราวนด

▶ อุปกรณสงเสียงยังคงสงสัญญาณตอไปเปนเวลา 30 นาที หากแยกตางหากจากลูปทั้งสองดาน

เทคโนโลยีดานความปลอดภัยแบบผนวกรวมที่มอบการปองกันอัคคีภัยที่นาไววางใจในระดับ
สูงสุด ใหแกพนักงาน ลูกคา และทรัพยสิน โดยการตรวจตรา พื้นที่สําคัญตางๆ เชน สถานี
ไฟฟา และปลองระบายอากาศ

