
Firma Bosch z�szerokim portfolio w�zakresie monitoringu 
wideo, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania, sygnalizacji 
pożarowej czy też systemami ewakuacyjnymi, jest 
sprawdzonym ekspertem w�zakresie bezpieczeństwa 
obiektów infrastruktury krytycznej. Rozwiązania te 
odgrywają ważną rolę w�ochronie osób, od pracowników  
do mieszkańców, monitorują krytyczne instalacje 
technologiczne oraz zapewniają bezpieczeństwo procesów 
przemysłowych. Produkty marki Bosch cieszą się zaufaniem 
na całym świecie i�wykorzystywane są w�zakładach 
petrochemicznych, kopalniach odkrywkowych, zaporach 
wodnych czy oczyszczalniach ścieków.
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Nowoczesne technologie firmy 
Bosch w obiektach infrastruktury 
krytycznej

Kamery dla trudnych warunków

Oferta firmy Bosch zawiera 

pełen zakres kamer dedykowanych 

dla trudnych warunków przemy-

słowych. Podstawowym modelem 

jest rodzina kamer obrotowych 

MIC. Urządzenia tej serii to szyb-

koobrotowe kamery, bazujące na 

technologii silników bezszczotko-

wych, przystosowane do pracy we 

wszelkich warunkach środowisko-

wych. Dostępne są zarówno modele 

termowizyjne, jak i� standardowe 

z� opcjonalnymi podświetlaczami 

podczerwieni. Dla stref zagrożo-

nych wybuchem stosuje się wersje 

z� certyfikatem ATEX, zaś model 

ze stali nierdzewnej sprawdza się 

idealnie w�portach czy na statkach.

Nieczęsto w�branży CCTV zda-

rza się, aby w�oparciu o�produkty 

jednego producenta można było 

zbudować kompletny, skompliko-

wany system monitoringu wideo. 

Firma Bosch oprócz szerokiej gamy 

kamer, dysponuje pełnym zakresem 

enkoderów sieciowych, systemami 

rejestracji obrazu oraz osprzę-

tem do sterowania i� wizualizacji. 

Podstawowym narzędziem softo-

wym dedykowanym dla obiektów 

przemysłowych jest Bosch Video 

Management System. BVMS to 

wszechstronne oprogramowanie 

w�architekturze klient-serwer, umoż-

liwiające rozbudowę systemów IP 

do kilku tysięcy kamer. Efektywność 

operatorów systemów wizyjnych 

można znacząco zwiększyć, stosując 

automatyczne wykrywanie zdarzeń 

z�algorytmami inteligentnej analizy 

obrazów (IVA).

Systemy sygnalizacji pożarowej

Poza telewizją przemysłową 

firma Bosch oferuje ciekawe roz-

wiązania z� zakresu systemów sy-

gnalizacji pożarowej. W�obiektach 

o� bardzo dużym zapyleniu reko-

mendowanym produktem są czujki 
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Budowa czujki płaskiej serii FAP 520
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płaskie, które ze względu na swoją 

konstrukcję idealnie sprawdzają się 

w�tego typu środowisku. Czujki se-

rii 520 to unikatowy produkt marki 

Bosch, gdzie zamiast standardowej 

komory optycznej, wbudowane są 

diody z� zakresu światła podczer-

wieni, tworzące wirtualną komorę 

przed powierzchnią czujki. Dzięki 

temu do jej powierzchni nie przyle-

ga kurz i�pył, a�jeżeli nawet detektor 

zostanie zakurzony, wystarczy prze-

trzeć idealnie płaską powierzchnię. 

Dodatkowo czujki mogą być wypo-

sażone w� detektor chemiczny co 

jeszcze bardziej zwiększa niezawod-

ność, przyspieszając wykrycie poża-

ru, a�z�drugiej strony odporność na 

fałszywe alarmy.

System do zasysania dymu

Kolejnym rozwiązaniem jest 

system zasysania dymu, który 

dzięki zastosowaniu równych ak-

cesoriów, może być stosowany 

w� obiektach wymagających naj-

wyższej czułości przy stabilnych 

warunkach otoczenia. Może być 

również zainstalowany w� obiek-

tach o� bardzo dużej wilgotności, 

w� niskich temperaturach (nawet 

do -40°C), wysokich temperatu-

rach (np. saunach), w� strefie EX 

czy obiektach o�dużym zapyleniu. 

Z� uwagi na fakt, że elementa-

mi instalowanymi w� obiekcie są 

rurki z� otworami zasysającymi, 

taka instalacja sprawdza się także 

w�miejscach z�bardzo dużym polem 

elektromagnetycznym.

Bariery iskrobezpieczne

W� obiektach przemysłowych, 

w� tym głównie w�przemyśle che-

micznym, często występują strefy 

zagrożone wybuchem. W� takich 

miejscach powinny być stosowane 

elementy z� certyfikatem ATEX, 

czyli produkty przystosowane 

do instalacji w� strefach EX (za-

wierających mieszaniny czy gazy 

łatwopalne lub wybuchowe, które 

są obecne w� sposób ciągły, co ja-

kiś czas lub w�wyniku wypadku). 

W�takich obiektach wymagane jest 

zainstalowanie sprzętu elektronicz-

nego niepowodującego zapalenia 

mieszanki wybuchowej (podczas 

normalnej pracy lub w�warunkach 

awaryjnych). Dlatego urządzenia 

iskrobezpieczne muszą być w� za-

bezpieczonych obudowach, aby we-

wnętrzna eksplozja nie uszkodziła 

urządzenia oraz nie przedostała się 

poza tę strefę. W�tym celu stosuje 

się specjalne bariery iskrobezpiecz-

ne. Obudowa zainstalowanych 

urządzeń musi pozostać chłodna, 

gdyż wzrost temperatury w�takich 

warunkach mógłby spowodować 

zapalenie mieszanki wybuchowej. 

Firma Bosch oferuje idealne roz-

wiązanie  czujkę płomienia IR3 do 

zastosowań w�strefach EX. Czujka 

posiada najwyższą klasę czułości 

zgodnie z� EN54-10, co oznacza 

wykrycie 0,1 m² płomienia na 25 

m! Dzięki zastosowaniu różnych 

długości fal podczerwieni (zainsta-

lowane 3 detektory IR), kombinacji 

użytych filtrów i� inteligentnego 

przetwarzania sygnału, gwaran-

tuje szybką detekcję oraz brak 

fałszywych alarmów. Niezawodne 

działanie jest zapewnione nawet 

w�przypadku, gdy soczewka czujki 

zostanie zanieczyszczona warstwą 

oleju, pyłów, pary wodnej czy lodu. 

Dodatkowo czujka posiada wbu-

dowaną barierę iskrobezpieczną, 

dzięki temu nie ma konieczności 

stosowania dodatkowych urządzeń 

podczas instalacji. 

* * *

Ochrona obiektów przemysło-

wych to duże wyzwanie dla pro-

jektantów czy firm instalacyjnych. 

Wybór firmy Bosch na dostawcę 

produktów i� rozwiązań do obiek-

tów infrastruktury krytycznej ozna-

cza sprawdzoną technologię oraz 

wsparcie w� tworzeniu koncepcji 

szytej na miarę wymagań każdego 

klienta. 

FOT. 3
Czujka płomienia IR3

FOT. 2
Zastosowanie czujki serii 
520 w stoczni jachtowej 
Delphia Yachts w Olecku
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