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Tradition av kvalitet och innovation

I mer än 125 år har namnet Bosch borgat för kvalitet och pålitlighet. Världen 
över är vi det självklara leverantörsvalet för nyskapande teknik, som backas 
upp av bästa möjliga service och support. Vi på Bosch Security Systems 
är stolta över att kunna erbjuda ett omfattande sortiment med lösningar 
inom säkerhet, kommunikation och ljudsystem som används varje dag 
i tillämpningar världen över, från myndighetsanläggningar och allmänna 
lokaler till kontor, skolor och i hemmet.
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Med Bosch är du alltid i trygga 
händer:
AMAX familjelarmsystem för 
dig och för nöjda kunder

Flera funktioner, en enda lösning:
AMAX-serien från Bosch

Vi på Bosch tar våra kunders skydd och säkerhet på största allvar genom att leverera branschledande 
högkvalitativa inbrottslarmssystem: AMAX-serien från Bosch är en skalbar plattform som gör att du kan 
möta dina kunders enskilda behov av skydd i allt från bostäder till små och medelstora kommersiella 
fastigheter.

AMAX-serien består av tre olika hårdvarualternativ som gör att du kan möta dina kunders individuella 
önskemål: AMAX 2100, AMAX 3000 och AMAX 4000.

Nytt: appen Remote Security 
Control+ ger dig ett enkelt och 
lättskött skydd 

Gratisappen Bosch Remote Security Control+ (RSC+) 
ger dig ett lättåtkomligt och pålitligt skydd. Använd 
intuitiva funktioner och njut av modern design 
och den trevliga känslan av att ha kontroll.

Funktioner och fördelar:
▶ Push-meddelanden om systemhändelser.
▶ Koppla till och från inbrottslarmet.
▶ Styr utdata för automatiska enheter.
▶ Moderna krypteringsmetoder.
▶ Kostnadsfritt.

Säkerhet är vår passion
Vårt fokus på forskning och utveckling gör det möjligt 
för oss att regelbundet lansera nya tekniker med bättre 
prestanda och pålitligheten. Vi förser dig med en 
komplett säkerhetsportfölj med bland annat våra 
klassledande rörelsedetektorer.

En teknikplattform för enkel installation
Installation och konfiguration görs på samma sätt på 
hela plattformen. AMAX-serien levereras dessutom 
förkonfigurerad för snabbare installation.

En snabbtitt på fördelarna med AMAX-serien: 
▶  Snabb installation tack vare 90  % 

förprogrammerade funktioner.
▶ Stöd för appen RSC+.
▶  Stöd för en lång rad rörelse- och rökdetektorer, 

inklusive våra trådlösa RADION-produkter 
i AMAX 3000 och 4000.

▶  Tillförlitligt larm till operatör eller larmcentral. 
▶ Certifierad enligt EN50131-3 Grade 2.

Integrerad systemteknik: samtliga versioner i AMAX-serien 
har samma konstruktion

AMAX 3000 – vårt mångsidiga 
hybridinbrottslarm för bostäder 
och små kommersiella fastigheter

Det går att koppla en lång rad olika trådlösa 
och kabelanslutna kringenheter till de 32 
sektionsingångarna. Inbrottslarmssystemet passar 
utmärkt till bostäder och små kommersiella ytor 
där anslutningar med kabel inte är önskvärda 
eller inte går att använda.

Exempel på användning: specialiserad detaljhandel med 
säkerhetssystem för försäljnings- och lagringsutrymmen.

AMAX 2100 – vår kompaktlösning för bostäder 
och små kommersiella fastigheter.

Det går att kabelansluta en rad olika kringenheter 
till de åtta sektionsingångarna.

Exempel på användning: enfamiljshus

AMAX 4000 – vårt anpassningsbara 
hybridinbrottslarm för mellanstora kommersiella 
fastigheter

AMAX 4000 har stöd för upp till 64 trådlösa och 
kabelanslutna kringenheter. Inbrottslarmssystemet 
passar utmärkt till mellanstora kommersiella ytor 
där anslutningar med kabel inte är önskvärda eller 
inte går att använda.

Exempel på användning: vårdinrättning med flera enskilda 
praktiker i fastigheten.



AMAX-serien:
översikt

Konfiguration och lokal drift In-/utgångsmoduler

Trådlös 
kringutrustning

Kabelansluten 
kringutrustning

Larmöverföring och meddelande 

A-Link Plus
DX2010

IngångsexpansionManöverpanel
DX3010

Utgångsexpansion

Optionsbuss

Optionsbuss

Överföringsenhet via det 
allmänna telefonnätet

AMAX 2100
AMAX 3000/AMAX 3000 BE
AMAX 4000

▶ direkt via USB
▶ via telefonnät
▶  IP Ethernet/mobilnät 

(GPRS och HSPA+)

Rörelsedetektor

t.ex. serien Blue Line från Bosch

Magnetkontakt RFKF-FBS
fjärrkontroll med fyra 

knappar och kryptering

RFPR-12
PIR-rörelsedetektor

RFDW-RM
infälld kontakt

för dörr/fönster 

RFKF-TBS
fjärrkontroll med två 

knappar och kryptering

RFSM
rökdetektor

RFPB-SB
nöd/överfallsknapp

RFBT
sedelklämma

RFPB-TB
nöd/överfallsknapp

RFPR-C12
PIR-rörelsedetektor, 

gardin

RFRC-OPT
mottagare

RFUN
kontakt för dörr/fönster 

med sektionsingång

RFGB
glaskrossdetektor

RFRP
repeater

RFDW-SM
dörr-/fönsterkontakt 

(ytmontering)

RADION trådlös utrustning 
för AMAX 3000
och AMAX 4000

Enheter för larm med 
ljudsignaler för utomhusbruk

Mobiltelefon

Larmcentralen
(mottagare/gateway 
för larmcentraler)

B426-M
Ethernet-modul

Appen RSC+ för 
iOS och Android

B450-M/B442 
eller B450-M/B443

Mobilnätsmodul 
(GPRS och HSPA+) 
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IP Ethernet/mobilnät 
(GPRS och HSPA+)
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Kvalitet som uppfyller
de högsta kraven

Trådlösa RADION-produkter

AMAX-serien är fördelaktig för dina kunder eftersom serien uppfyller de högsta kraven när det gäller 
kvalitet och pålitlighet. I RADION-sortimentet fi nns 14 olika kringutrustningar som ansluts till AMAX-serien via en mottagare. 

RADION-produkterna från Bosch 
omfattar en lång rad olika trådlösa 
kringenheter som rörelsedetektor, 
dörr/fönsterkontakter och handhållna 
sändare. I illustrationen nedan visas 
några exempel på RADION-produkter. 
Hela RADION-portföljen innehåller 
många fler produkter.

Pålitliga larmöverföringar och larmmeddelanden

AMAX-serien uppfyller behovet av avancerad 
larmöverföring:
▶  Push-meddelanden i appen RSC+ om 

systemhändelser.
▶  Rapporter till larmcentraler via överföringsformatet 

Conettix IP, CID eller SIA.
▶ Inbyggd röstuppringning.

Enkel att använda, enkel att installera
▶  Omkring 90  % av tillämpningarna är förinställda 

från fabrik.
▶  Fler funktioner som går att ställa in lokalt eller via 

fjärrkontroll från en dator eller manöverpanelen.
▶  Samma menystruktur på hela plattformen som 

gör det enkelt att bli expert på systemet.

Vi är övertygade om att enkel och lättbegriplig 
användning är nyckeln till nöjda kunder. 
Användargränssnittet i AMAX, som manöverpanelen 
och appen RSC+, övertygar med sin enkla 
menystruktur.

Godkännanden och certifieringar
AMAX inbrottslarmssystems utmärkta tillförlitlighet 
är ett bevis på deras höga kvalitet. De har testats 
av oberoende laboratorier och är certifierade enligt 
EN 50131-3 nivå 2.

Bosch erbjuder ett bekvämt och innovativt alternativ till kabelanslutna Blue 
Line-detektorer: trådlös RADION-kringutrustning. I det omfattande sortimentet 
finns 14 olika produkter – från rörelsedetektorer och magnetkontakter 
till branddetektorer. De trådlösa RADION-detektorerna kan kombineras 
med förinstallerad trådlös kringutrustning ur DSRF-serien från Bosch. 
Användningen av repeatrar innebär att de fungerar även på avlägsna platser 
– till och med på platser där trådlösa detektorer inte kunde användas tidigare.

Repeatrar ser till att trådlösa RADION-detektorsignaler tillförlitligt överförs 
till centralapparaten för AMAX inbrottslarm. Upp till åtta repeatrar kan 
användas i ett AMAX-inbrottslarmssystem. Autoadressering innebär att 
inbrottslarmsystemets inlärningsfas för RADION-komponenter är mycket kort. 
Inbrottslarmssystemet och alla trådlösa komponenter är sedan omedelbart 
klara för användning.

RADION-detektorer – det trådlösa alternativet

Fjärrkontroll Dörr-/fönsterkontakt Mottagare PIR-rörelsedetektor

Enkelt 
att installera

Enkelt 
att använda


