
 

                               

 

 

Galerie Narodowe Szkocji 

Edynburg, Wielka Brytania 

Galerie Narodowe Szkocji wybrały wiodące centrale pożarowe MxPro 5 od Advanced do ochrony wszystkich obiektów, w tym 

trzech głównych galerii posiadających bezcenne zbiory. 

Do budynków chronionych przez centrale Advanced wlicza się sztandarowa Szkocka Galeria Narodowa na Princes Street w 

Edynburgu. Jest ona domem dla tysięcy arcydzieł od wczesnego renesansu po dzieła z końca XIX wieku. Drugim takim budynkiem 

jest Szkocka Narodowa Galeria Portretów, która niedawno została ponownie otwarta po remoncie opiewającym na kwotę       

17,6 mln £. 

Zbiory Galerii Narodowych Szkocji stanowią ponad 65 000 dzieł sztuki, zlokalizowanych w trzech lokalizacjach w mieście 

Edynburg: Szkocka Galeria Narodowa, Szkocka Narodowa Galeria Portretów i Szkocka Galeria Narodowa Sztuki Współczesnej, 

wszystkie w Edynburgu. 

Kluczowi artyści z okresów od renesansu do współczesności w ich kolekcji to m.in. Leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, Turner, 

Constable, Monet, Gauguin, Picasso, Bacon, Hockney i Hirst. 

MxPro to flagowa seria wieloprotokołowych central Advanced, oferująca klientom możliwość wyboru z dwóch rodzin central, 

czterech protokołów pętlowych i całkowicie otwartej grupy instalatorów, oferując przy tym bezpłatne szkolenia i wsparcie. 

MxPro 5 to najbardziej zaawansowane centrale firmy Advanced. Są to jedne z niewielu central, które są w pełni zgodne z EN54 

część 2, 4 i 13 oraz mogą pracować jako pojedyncza centrala z pojedynczą pętlą, a także dać się łatwo rozbudować do sieci 200 

central obejmując rozległe obszary, wiele budynków i tysiące urządzeń pętlowych. Legendarna wydajność oraz łatwość montażu 

i konfiguracja central Advanced jak i szeroka gama urządzeń peryferyjnych MxPro 5 pozwalają dostosować się do niemal każdego 

zastosowania. 

Dominic Rea, który instalował system z ramienia FMS Fire and Security, powiedział: „Zadaniem od Galerii Narodowych Szkocji 

było zaproponowanie systemu z otwartym protokołem, który zabezpieczyłby wszystkie ich budynki. Jako wieloletni dostawca 

produktów Advanced czuliśmy, że MxPro 5 jest oczywistym wyborem. Systemy od Advanced nie tylko zaspakajają potrzebę 

wysoce skutecznego i niezawodnego rozwiązania ochrony ważnych miejsc, ale zapewniają także elastyczność rozbudowany i 

modernizacji w przyszłości." 

Centrale MxPro 5 współpracują z urządzeniami Apollo i zostały uzupełnione o dwa systemy wizualizacyjne, a także o czujki 

zasysające VESDA w celu wczesnego ostrzegania w szczególnie wrażliwych miejscach. Większość systemu wykorzystuje stare 

okablowanie, zapewniając tym samym logistyczne i ekonomiczne korzyści, co jest szczególną pomocne w zabytkowych 

budynkach. 

Brian Doneghan, szef operacyjny Galerii Narodowych Szkocji, skomentował: „Detekcja pożaru, alarmowanie i sterowania są 

oczywiście krytyczne dla organizacji takiej jak nasza. Zajęło nam dużo czasu, aby określić system, który według naszych przekonań 

mógłby zaoferować najwyższy poziom ochrony naszych budynków, naszych kolekcji, pracowników i zwiedzających. Byliśmy 

bardzo zadowoleni z jakości i niezawodności produktów Advanced". 

Neil Parkin, kierownik sprzedaży Advanced, powiedział: „Advanced wyrobiło sobie reputację prawdziwej jakości i wydajności. 

Instalacja central MxPro 5 w tak rozpoznawalnych miejscach, chroniąc 100 000 zwiedzających i 600 lat dokonań sztuki 

europejskiej odzwierciedla wotum zaufania dla możliwości i niezawodność naszych technologii. Galerie Narodowe Szkocji 

musiały zostać całkowicie przekonane o spełnieniu ich wymagań przez systemem przeciwpożarowy, jak również być pewne 

adekwatności ceny do możliwości. Byliśmy w stanie sprostać obu tym wymaganiom." 



 

                               

Advanced jest światowym liderem w projektowaniu oraz w produkcji inteligentnych systemów przeciwpożarowych. Jego 

legendarna wydajność, jakość i łatwość użytkowania swoich produkty dostrzega przez stosowane ich w prestiżowych oraz 

wymagających lokalizacjach na całym świecie, od pojedynczych central aż po duże rozproszone sieci. Produkty Advanced 

obejmują kompletne systemy sygnalizacji pożarowej, wieloprotokołowe centrale sygnalizacji pożarowej, centrale gaszenia oraz 

pożarowe systemy przywoławcze. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenie oryginalnego tekstu ze strony producenta: 

http://us.advancedco.com/projects/projects/scottish-galleries.aspx 



 

                               

 


