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A minőség és az innováció hagyománya

A Bosch neve már több mint 125 éve egyet jelent a minőséggel és 
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.
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A Boschsal jó kezekben van:
AMAX behatolásjelző rendszerek 
az Ön és ügyfelei megelégedésére

Többféle feladat – egyetlen megoldás:
A Bosch AMAX család

A Bosch felelősséget vállal ügyfelei biztonságáért, melyhez a legmagasabb minőségű, egyben 
iparágvezető behatolásjelző rendszereket biztosít: A Bosch AMAX család olyan méretezhető platformot 
kínál, amely lehetővé teszi ügyfelei egyedi igényeinek kielégítését – a lakóépületektől a kis és közepes 
méretű kereskedelmi vállalkozásokig.

AMAX családunk háromféle hardverváltozatot kínál, melyekkel ügyfelei minden egyedi igényét 
kielégítheti: AMAX 2100, AMAX 3000 és AMAX 4000.

Új: Biztonság a tenyerében – Remote 
Security Control+ alkalmazás 

Az ingyenes Bosch Remote Security Control+ (RSC+) 
alkalmazás egyszerű, megbízható védelmi rendszert 
helyez az Ön tenyerébe. Az intuitívan kezelhető, 
modern megjelenésű alkalmazás azt a megnyugtató 
érzést adja, hogy kézben tarthatja a dolgokat.

Jellemzők és előnyök:
▶ Értesítések események esetén
▶  A behatolásjelző rendszer élesítése és 

kikapcsolása 
▶ Vezérlőkimenetek automatizálási eszközökhöz
▶ Modern kódolási módszerek
▶ Ingyenes

A biztonság a szenvedélyünk
A kutatás és fejlesztés területén kitűzött céljainknak 
köszönhető, hogy rendszeresen tudunk új, jobb 
teljesítményű és megbízhatóságú termékeket 
eredményező technológiákat bevezetni. Teljes körű 
biztonságtechnikai termékválasztékkal, többek között 
a kategória legjobb mozgásérzékelőivel támogatjuk Önt.

Technológiai platform a könnyű telepítéshez
A telepítés és a konfigurálás a termékcsalád minden 
tagjánál ugyanúgy történik. Sőt, a gyorsabb telepítés 
érdekében az AMAX család termékei már gyárilag 
előre konfigurálva vannak.

Az AMAX család előnyei: 
▶  Gyors telepítés a 90 %-ban előre beállított 

funkcióknak köszönhetően.
▶ RSC+ alkalmazás támogatása.
▶  Számos mozgás- és füstérzékelő, többek között 

az AMAX 3000 és 4000 rendszerekhez használható, 
vezeték nélküli eszközöket kínáló RADION 
termékcsalád támogatása.

▶  Megbízható riasztásjelzés a kezelőknek vagy 
a felügyeleti állomásoknak. 

▶  Az EN50131-3 szabvány 2. fokozatának 
megfelelő minősítés.

Integrált rendszertechnológia: Az AMAX család összes 
változata ugyanazzal a felépítéssel rendelkezik

AMAX 3000 – Sokoldalú, hibrid behatolásjelző 
rendszerünk lakóházak és kisebb vállalkozások 
számára

A 32 zónabemenethez számos külső eszköz 
csatlakoztatható vezetékkel és vezeték nélkül is. 
A behatolásjelző rendszer ideális olyan lakóépületekhez 
vagy kisebb kereskedelmi egységekhez, ahol 
a vezetékek nem kívánatosak, vagy nem 
lehetséges a kiépítésük.

Alkalmazási példa: Speciális kiskereskedelmi üzlet az értékesítési 
és a raktározási terület védelmével.

AMAX 2100 – Kompakt rendszerünk, 
amely lakóépületekben és kis üzletekben 
való használatra alkalmas.

A 8 zónabemenethez számos külső eszköz 
csatlakoztatható.

Alkalmazási példa: Családi ház

AMAX 4000 – Adaptálható, hibrid 
behatolásjelző rendszerünk közepes 
vállalkozások számára

Az AMAX 4000 akár 64 vezetékes vagy vezeték nélküli 
külső eszköz támogatására is képes. A behatolásjelző 
rendszer ideális olyan közepes méretű kereskedelmi 
egységekhez, ahol a vezetékek nem kívánatosak, 
vagy nem lehetséges a kiépítésük.

Alkalmazási példa: Egészségügyi központ, ahol több egyéni 
praxis működik az épületben.



Az AMAX család:
áttekintés

Konfigurálás és helyi működtetés Bemeneti/kimeneti modulok

Vezeték nélküli 
perifériák

Vezetékes 
perifériák

Riasztástovábbítás és értesítés 

A-Link Plus
DX2010

Bemeneti bővítőKezelőegység
DX3010

Kimeneti bővítő

Opciós busz

Opciós busz

PSTN adóeszköz

AMAX 2100
AMAX 3000/AMAX 3000 BE
AMAX 4000

▶  közvetlenül USB-n keresztül
▶  telefonos hálózaton keresztül
▶  IP-hálózaton/mobilhálózaton 

(GPRS és HSPA+) keresztül

Mozgásérzékelő

pl.: Bosch Blue Line sorozat

Mágneses 
nyitásérzékelő

RFKF-FBS
négygombos kódolt 

kézi távadó

RFPR-12
PIR mozgásérzékelő

RFDW-RM
süllyesztett ajtó/ablak 

nyitásérzékelő 

RFKF-TBS
kétgombos kódolt 

kézi távadó

RFSM
füstérzékelő

RFPB-SB
pánikgomb

RFBT
bankjegycsapda

RFPB-TB
pánikgomb

RFPR-C12
PIR mozgásérzékelő 

függöny

RFRC-OPT
vevő

RFUN
ajtó-/ablaknyitás-

érzékelő zónabemenettel

RFGB
üvegtörés-érzékelő

RFRP
jelismétlő

RFDW-SM
ajtó/ablak nyitásérzékelő 

(felületre szerelhető)

RADION vezeték 
nélküli termékcsalád

az AMAX 3000 és
AMAX 4000 rendszerhez

Hangjelző készülékek 
kültéri területekre

Mobiltelefon

Felügyeleti központ
(felügyeleti központi vevő/átjáró)B426-M

Ethernet modul

RSC+ alkalmazás 
iOS és Android 
rendszerhez

B450-M/B442 vagy 
B450-M/B443
Mobilmodul 

(GPRS és HSPA+) 
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IP-hálózat/mobilhálózat 
(GPRS és HSPA+)
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Minőség a legszigorúbb 
szabványoknak megfelelően

RADION vezeték nélküli 
termékcsalád

Az AMAX család előnyös megoldást kínál ügyfelei számára, mivel elemei a minőség és megbízhatóság 
terén a legszigorúbb szabványoknak is megfelelnek. 

A RADION termékcsalád 14 különböző külső eszközt foglal magában, amelyek egy vevőegységen 
keresztül csatlakoztathatók az AMAX családba tartozó rendszerekhez. 

A Bosch RADION termékcsalád sokféle 
vezeték nélküli külső eszközt 
tartalmaz, például mozgásérzékelőket, 
ajtó/ablak nyitásérzékelőket és kézi 
jeladókat. Az alábbi ábra csak néhány, 
példaként kiválasztott RADION 
terméket mutat be – a teljes RADION 
család sokkal több eszközből áll.

Megbízható riasztástovábbítás és értesítés

Az AMAX család a korszerű riasztástovábbítási 
igényeket is kielégíti:
▶  Értesítések események esetén az RSC+ 

alkalmazáson keresztül.
▶  Jelentésküldés központi figyelőállomásra 

Conettix IP, CID vagy SIA formátumban.
▶ Beépített hangtárcsázó modul.

Egyszerűen szerelhető – egyszerűen használható
▶  Az alkalmazások közel 90 %-a gyárilag előre 

konfigurálva van.
▶  További funkciók távolról és helyileg, számítógépen 

vagy a kezelőegységen keresztül is programozhatók.
▶  Azonos menürendszer a termékcsalád minden 

tagjánál, csak minimális oktatásra van szükség, 
hogy szakértő lehessen.

Hisszük, hogy az egyszerű és felhasználóbarát működés 
kulcsfontosságú az ügyfelek elégedettségéhez. Az 
AMAX felhasználói felületek, például a kezelőegységek 
és az RSC+ alkalmazás az egyszerűen használható 
menürendszerükkel meggyőzik Önt erről.

Engedélyek és tanúsítványok
Az AMAX behatolásjelző rendszerek kiváló 
megbízhatósága bizonyítja a termékek kiemelkedő 
minőségét. Rendszereinket független laboratóriumok 
tesztelték, és megkapták az EN 50131-3 szabvány 2. 
fokozatának megfelelő tanúsítványt.

A Bosch kényelmes és innovatív alternatívát kínál a vezetékes Blue Line 
érzékelők helyett: a vezeték nélküli RADION külső eszközöket. A széles 
termékválaszték 14 különböző eszközt tartalmaz – a mozgásérzékelőktől 
és a mágneses nyitásérzékelőktől kezdve a tűzérzékelőkig. A vezeték nélküli 
RADION érzékelők a Bosch DSRF sorozatú, előre telepített vezeték nélküli 
perifériáival is kombinálhatók. A jelismétlők használatával az eszközök távoli 
területeken is működhetnek – még olyan helyeken is, ahol korábban lehetetlen 
volt a vezeték nélküli érzékelők működtetése.

A jelismétlők biztosítják, hogy a RADION vezeték nélküli érzékelők jelei 
megbízhatóan továbbítódjanak az AMAX behatolásjelző rendszer központjához. 
Egy AMAX behatolásjelző rendszerben akár nyolc jelismétlő is használható. 
Az automatikus címzés révén a behatolásjelző rendszer betanítási fázisa a 
RADION komponensek esetén nagyon rövid időt vesz igénybe. Ezt követően 
a behatolásjelző rendszer és az összes vezeték nélküli komponens azonnal 
használatra kész.

RADION érzékelők – a vezeték nélküli alternatíva

Távadó Ajtó/ablak nyitásérzékelő Vevő PIR mozgásérzékelő

Könnyű 
üzembe 
helyezés

Könnyen 
kezelhető


