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ISN‑AP1 passzív infravörös érzékelők
Kiváló érzékelési hatékonyság és egyszerű telepítés
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A Bosch Security Systems bemutatja alacsony 

kockázatú alkalmazásokhoz tervezett passzív 

infravörös (PIR) mozgásérzékelő-kínálatát 

(EN50131-2-2 1. és 2. fokozat). Az érzékelők 

gazdaságos, megbízható teljesítményt 

nyújtanak, minimális számú téves riasztás 

mellett.

Bosch minőség és megbízhatóság az összes 

alapszintű mozgásérzékelőnél.

Az érzékelőket kisebb, legfeljebb 7,5 x 7,5 m-es 

területek védelmére tervezték, ahol az érzékelő 

alatti átkúszás nem lehetséges.

A kompakt, diszkrét kivitel ideális választás 

privát alkalmazásokhoz. 

A legfontosabb előnyök

Egyszerű és gyors telepítés f

Téves riasztásokkal szembeni  f

magas immunitás

EN50131-2-2 1. és 2. fokozat f

Tetszetős és kompakt kivitel  f

a feltűnésmentes telepítéshez 

lakossági felhasználásra

Egyszerűen szerelhető
A szerelési magasság 2,0 és 2,4 méter, illetve 2,4 és 
2,8 méter között állítható be, a telepítés pedig a két 
darabos Bosch kivitelnek köszönhetően egyszerű. 
A telepítés és a szerelés közben csak a fedelet 
kell eltávolítani. Az áramköri kártya és az optika 
érintetlen marad, ami növeli a telepítés sebességét, 
egyszerűségét és hatékonyságát.
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Az Easy Line a Bosch Security Systems 
termékcsaládja a kisvállalkozások és 
a lakosság számára. Az egyszerűen telepíthető 
videomegfigyelő, behatolásjelző, beléptető 
hangosító- és konferenciarendszert 
magában foglaló Easy Line termékcsaládot 
az egyszerűség és az elérhető ár jellemzi. 
Az Easy Line röviden azt jelenti, hogy Ön 
kimagasló minőségű és kiváló ár-érték 
arányú termékeket kap.

A benzinkutaktól az önkormányzatokig, az 
üzletektől a lakóhelyekig az Easy Line termékek 
jelentik a technológia, a megbízhatóság és 
a tartósság mércéjét.

Menjen biztosra – mindkét érzékelőtípus megfelel 
az EN50131-2-2 szabvány 1. és 2. fokozatának
Az EN50131 szabványokon túl a Bosch érzékelők 
teljesítik a világon érvényben lévő számos 
egyéb szabvány előírásait is: Afnor, VdS, Incert, 
SBSC, FG, NCP, CCC, A-tick, UL639 és FCC 
15. rész, B osztály és még sok egyéb. A Bosch 
laboratórium ellenőrzésekkel gondoskodik róla, 
hogy az összes érzékelő minden egyes szabvány 
legszigorúbb követelményeit teljesítse. A Bosch 
is létrehozta saját, még szigorúbb ellenőrzéseit, 
köztük az elektromágneses interferenciára és a 
rádiófrekvenciára vonatkozó speciális tesztjeit, 
amelyek így biztosítják, hogy a Bosch érzékelők 
gyakorlatilag immúnisak a környezeti zavarokra. 
Ennek eredményeképp a téves riasztásokkal szembeni 
immunitás és az érzékelési hatékonyság magasan 
meghaladja bármely ország követelményeit, így 
a Bosch behatolásérzékelők elől a világ egyetlen 
pontján sem bújhatnak el a behatolók.

Maximális megbízhatóság 
Az érzékelőkbe épített mikrovezérlő kifinomult 
jelfeldolgozással működik, amelynek része 
a Bosch szabadalmaztatott Első Lépés Feldolgozás 
(FSP) technológiája, ezért gyakorlatilag azonnal 
reagál a behatolókra és egyéb források miatt 
nem indít téves riasztást. Az FSP-technológia 
ráadásul automatikusan a környezet kritikus 
paramétereihez – például a jelamplitúdóhoz és az 
időzítéshez állítja be az érzékelőt, ami feleslegessé 
teszi, hogy a telepítőnek kelljen beállítani az 
érzékenységi szintet. A PIR-érzékenység beállítása 
is automatikusan történik a kritikus hőmérsékleten 
való emberi behatolás azonosítására, így pontosan 
érzékelhető az emberi test által kibocsátott hő és 
még tovább csökken a téves riasztások száma.
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