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Een traditie van kwaliteit en innovatie

Al meer dan 125 jaar staat de naam Bosch voor kwaliteit en betrouwbaarheid. 
We zijn een wereldwijd actieve leverancier van innovatieve technologie 
die wordt ondersteund door het hoogste niveau van service en support. 
Bosch Security Systems is er trots op u een breed pakket van systemen en 
componenten te kunnen bieden op het gebied van Brand- en inbraakdetectie, 
CCTV, Public Address, Congres, Paging en Sociale Alarmering, dat u helpt 
een oplossing te vinden voor elke gewenste toepassing.
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Met Bosch bent u in goede handen:
AMAX inbraakalarmsystemen 
waarmee u en van uw klanten 
tevreden zullen zijn

Verschillende taken - één oplossing:
De AMAX serie van Bosch

Bij Bosch nemen we de verantwoordelijkheid voor de beveiliging en de veiligheid van onze klanten met 
onze toonaangevende inbraakalarmsystemen van de hoogste kwaliteit: De AMAX serie van Bosch is een 
schaalbaar platform waarmee u kunt voldoen aan de individuele behoeften van uw klanten – voor 
toepassingen in woningen en in kleine tot middelgrote bedrijven.

Onze AMAX serie bestaat uit drie hardwarevarianten waarmee u kunt voldoen aan de individuele 
behoeften van uw klanten: De AMAX 2100, AMAX 3000 en AMAX 4000.

Nieuw: Beveiliging bij de hand – 
Remote Security Control+ app 

Met de gratis Bosch Remote Security Control+ 
(RSC+) app hebt u eenvoudige, betrouwbare 
beveiliging in handen. Geniet van de intuïtieve 
werking, het moderne ontwerp en het 
geruststellende gevoel dat u de controle hebt.

Productkenmerken en voordelen:
▶ Pushmeldingen bij gebeurtenissen
▶ Schakel het inbraakalarmsysteem In en Uit 
▶ Beheer uitgangen voor automatiseringsapparaten
▶ Moderne coderingsmethoden
▶ Gratis

Beveiliging is onze passie
Onze aandacht voor research en development 
stelt ons in staat regelmatig nieuwe technologieën te 
introduceren om de prestaties en de betrouwbaarheid 
van producten te verbeteren. We ondersteunen u met 
een complete beveiligingsportfolio inclusief onze 
eersteklas bewegingsmelders.

Een technologieplatform voor moeiteloze installatie
Installatie en configuratie zijn op het hele platform 
gelijk. Bovendien wordt de AMAX serie vooraf 
geconfigureerd geleverd voor de snelste installatie.

Overzicht van de voordelen van de AMAX serie: 
▶  Snelle installatie dankzij voor 90 % 

voorgeprogrammeerde functies.
▶ Ondersteuning van RSC+ app.
▶  Ondersteuning van een groot aantal bewegings- 

en rookmelders, inclusief onze RADION 
draadloze portfolio voor AMAX 3000 en 4000.

▶  Betrouwbare alarmmelding naar operators 
of meldkamers. 

▶ Gecertificeerd conform EN50131-3 Grade 2.

Geïntegreerde systeemtechnologie: Geïntegreerde 
systeemtechnologie: alle versies van de AMAX serie 
hebben dezelfde constructie

AMAX 3000 – Ons veelzijdige hybride 
inbraakalarmsysteem voor woningen 
en kleine bedrijven

Een groot aantal verschillende bedrade en draadloze 
randapparaten kunnen worden aangesloten op de 
32 zone-ingangen. Het inbraakalarmsysteem is ideaal 
voor woningen en kleine bedrijven waar bedrading 
ongewenst of onmogelijk is.

Voorbeeldtoepassing: Speciaalzaak met beveiliging 
van winkelruimte en magazijn.

AMAX 2100 – Onze compacte oplossing voor 
toepassingen in woningen en kleine bedrijven.

Verschillende bedrade randapparaten kunnen 
worden aangesloten op de 8 zone-ingangen.

Voorbeeldtoepassing: Eengezinswoning

AMAX 4000 – Ons aanpasbare hybride 
inbraakalarmsysteem voor middelgrote 
bedrijven

De AMAX 4000 ondersteunt maximaal 64 bedrade en 
draadloze randapparaten. Het inbraakalarmsysteem 
is ideaal voor middelgrote bedrijven waar bedrading 
ongewenst of onmogelijk is.

Voorbeeldtoepassing: Medisch centrum met verschillende 

individuele praktijken in het gebouw.



De AMAX serie:
een overzicht

Configuratie en lokale bediening In-/uitgangsmodules

Draadloze 
randapparatuur

Bedrade 
randapparatuur

Alarmtransmissie en meldingen 

A-Link Plus
DX2010

UitbreidingskaartBedieningspaneel
DX3010

Uitgangsuitbreiding

Optiebus

Optiebus

PSTN-zender

AMAX 2100
AMAX 3000/AMAX 3000 BE
AMAX 4000

▶ direct via USB
▶ via telefoonnetwerk
▶  via IP Ethernet/mobiel 

(GPRS en HSPA+)

Bewegingsmelder

bijv. Bosch Blue Line Series

Magneetcontact RFKF-FBS
afstandsbediening vier 

knoppen gecodeerd

RFPR-12
PIR-bewegingsmelder

RFDW-RM
inbouw deur-/
raamcontact 

RFKF-TBS
afstandsbediening twee 

knoppen gecodeerd

RFSM
rookmelder

RFPB-SB
paniekknop

RFBT
kassa-alarm

RFPB-TB
paniekknop

RFPR-C12
PIR-bewegingsmelder 

gordijn

RFRC-OPT
ontvanger

RFUN
deur-/raamcontact met 

zone-ingang

RFGB
glasbreukmelder

RFRP
repeater

RFDW-SM
deur-/raamcontact 
(opbouwmontage)

RADION draadloze portfolio 
voor AMAX 3000
en AMAX 4000

Toepassingen met hoorbaar 
alarmsignaal voor buitenzones

Mobiele telefoon

Meldkamer
(meldkamer-centraal

ontvangstation/gateway)

B426-M
Ethernet-module

RSC+ app voor 
iOS en Android

B450-M/B442 of 
B450-M/B443

Mobiele module 
(GPRS en HSPA+) 
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IP Ethernet/mobiel 
(GPRS en HSPA+)
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Kwaliteit die voldoet
aan de hoogste eisen

RADION draadloze
portfolio

De AMAX serie voldoet aan de hoogste eisen van uw klanten op het gebied van kwaliteit 
en betrouwbaarheid. 

De RADION portfolio bevat 14 verschillende randapparaten die op de AMAX serie worden aangesloten 
via een ontvanger. 

De RADION portfolio van Bosch 
bevat een groot aantal verschillende 
draadloze randapparaten, zoals 
bewegingsmelders, deur-/
raamcontacten en handzenders. 
De afbeelding hieronder bevat 
een aantal RADION producten – 
de volledige RADION portfolio 
bevat veel meer producten.

Betrouwbare alarmtransmissie en meldingen

De AMAX serie voldoet aan de behoeften voor 
geavanceerde alarmtransmissie:
▶ Pushmeldingen bij gebeurtenissen via de RSC+ app.
▶  Rapporteert aan centrale bewakingsstations via 

de transmissie-indeling Conettix IP, CID of SIA.
▶ Ingebouwde spraakkiezer.

Eenvoudig te installeren – eenvoudig in gebruik
▶  Ongeveer 90 % van de toepassingen is vooraf 

geconfigureerd in de fabriek.
▶  Overige functies op afstand en lokaal te 

programmeren via PC of bedieningspaneel.
▶  Identieke menustructuur op het hele platform, 

slechts minimale training vereist om een expert 
te worden.

We geloven dat een eenvoudige en 
gebruikersvriendelijke bediening van groot belang 
is voor de tevredenheid van gebruikers. AMAX 
gebruikersinterfaces zoals bedieningspanelen en 
de RSC+ app hebben een handige menustructuur.

Goedkeuringen en certificeringen
De uitstekende betrouwbaarheid van AMAX 
inbraakalarmsystemen vormt het bewijs van hun hoge 
kwaliteit. Ze zijn getest door onafhankelijke laboratoria 
en zijn gecertificeerd conform EN 50131-3 Grade 2.

Bosch biedt een gemakkelijk en innovatief alternatief aan voor de bedrade 
Blue Line melders: RADION draadloze randapparatuur. Het uitgebreide 
assortiment omvat 14 verschillende producten – van bewegingsmelders en 
magneetcontacten tot brandmelders. RADION draadloze detectors kunnen 
worden gecombineerd met voorgeïnstalleerde draadloze randapparatuur van 
de DSRF-serie van Bosch. Door het gebruik van repeaters werken ze ook op 
verafgelegen locaties – zelfs op plaatsen waar draadloze detectors voorheen 
onmogelijk konden werken.

De repeaters zorgen ervoor dat de signalen van de RADION draadloze detector 
op betrouwbare wijze worden verzonden naar de AMAX inbraakcentrale. Tot 8 
repeaters kunnen in een AMAX inbraakalarmsysteem worden gebruikt. Auto-
adressering betekent dat de aanleerfase van de RADION componenten tot het 
inbraakalarmsysteem zeer kort is. Het inbraakalarmsysteem en alle draadloze 
componenten zijn vervolgens meteen gereed voor gebruik.

RADION melders – het draadloze alternatief

Afstandsbediening Deur-/raamcontact Ontvanger PIR-bewegingsmelder

Eenvoudig 
te installeren

Eenvoudig 
in gebruik


