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informacje dodatkowe

Od ponad 125 lat marka Bosch kojarzy się nieodmiennie z jakością i nie-

Bosch Security Systems realizuje kompleksowe rozwiązania zapewniające

zawodnością. Bosch Security Systems oferuje wyjątkowo szeroki zakres

bezpieczeństwo na różnego rodzaju obiektach – od małych sklepów aż po

produktów i systemów sygnalizacji pożaru, włamania, systemów CCTV,

wielko powierzchniowe galerie handlowe, stadiony i porty lotnicze. Naj-

nagłośnienia orz kontroli dostępu stanowiących najlepsze rozwiązanie

większe doświadczenie firma ma w zakresie dostarczania systemów bez-

w praktycznie każdym zastosowaniu. Jest światowym dostawcą innowacyj-

pieczeństwa dla obiektów sportowych. Rozwiązania firmy Robert Bosch są

nych technologii wspartych najwyższą jakością serwisu i obsługi klienta.

wykorzystywane m.in.: na Stadionie Narodowym w Warszawie, PGE Arena

Nagłoś nie nie, o świetl e nie, i ns ta l ac je i ntel ige ntne

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

w Gdańsku, Atlas Arena w Łodzi czy Wisła Kraków w Krakowie.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA

Na Stadion Narodowy poprzez autoryzowanego partnera Arpol, firma do-

Bosch Security Systems to jeden z największych na świecie dostawców

starczyła dwa najważniejsze systemy bezpieczeństwa obiektowego: dźwię-

systemów zabezpieczeń, nagłośnieniowych i kongresowych.

kowy system ostrzegawczy (DSO), w którym wykorzystano produkty serii

W ofercie znajdują się:

Praesideo oraz system sygnalizacji pożaru (PPOŻ) na bazie central FPA

 systemy telewizji dozorowej (CCTV), w tym najnowsze rozwiązania

5000. Dostarczony na Stadion Narodowy system DSO jest największym

oparte na sieciach IP oraz kamery czuwające nad bezpieczeństwem nawet

systemem tego typu w Polsce i jednym z największych na świecie sprzeda-

w ekstremalnych warunkach, np. w niskich temperaturach czy obszarach

nym poprzez firmę Robert Bosch. Jednym z kryteriów wyboru systemu była

zagrożonych wybuchem,

jego zdolność do obsłużenia tak ogromnego obiektu. System DSO marki

 systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze, które

Bosch został zainstalowany także na Stadionie PGE Arena w Gdańsku. Dla

umożliwiają nagłośnienie, emisję wiadomości oraz bezpieczną ewakuację,

zapewnienia bezpieczeństwa Stadion w Gdańsku objęto monitoringiem

 systemy kongresowe i tłumaczeń językowych, usprawniające pro-

CCTV IP instalując 440 kamer HD marki Bosch.

wadzenie spotkań i konferencji,

Jakość i innowacyjność rozwiązań Bosch Security Systems gwarantuje

 systemy sygnalizacji pożarowej, chroniące życie i mienie przed za-

spełnienie wymagań najnowocześniejszych obiektów sportowych i najbar-

grożeniem powodowanym przez pożar,

dziej rygorystycznych norm prawnych. Zaawansowanie techniczne pro-

 systemy sygnalizacji włamania i napadu, które zapewniają ochronę

duktów połączone z ciekawym wzornictwem sprawia, że systemy Bosch

zarówno prywatnym mieszkaniom, jak i dużym budynkom biurowym,

znajdują uznanie wśród inwestorów. Wszystkie rozwiązania firmy Robert

 systemy kontroli dostępu, zarządzające dostępem dla wielu osób

Bosch związane z bezpieczeństwem obiektu mają odpowiednie certyfikaty

w ramach danego obiektu,

bezpieczeństwa, potwierdzające zgodność z wszelkimi wymogami legisla-

 zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i automaty-

cyjnymi w Polsce.

ką w budynkach.
Bosch Security Systems oferuje produkty i rozwiązania, jak również wsparcie techniczne, każdorazowo uwzględniając indywidualne wymagania projektowe i wykonawcze. Firmę wyróżnia bogate doświadczenie i sukcesy na
rynku systemów zabezpieczeń, poparte certyfikatami jakości oraz licznymi
nagrodami branżowymi za innowacyjność, jakość oraz nowoczesne wzornictwo.

bosch.ibiss.pl
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