
Easy Line

ISN‑AP1 PIR‑detektorer
Mycket hög detekteringsförmåga och enkel installation
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Bosch Security Systems introducerar en serie 

infraröda (PIR) rörelsedetektorer för låg-risk 

tillämpningar (EN50131-2-2 Grade 1 och 

Grade 2). Detektorerna ger ekonomisk, pålitlig 

prestanda med ett minimalt antal falsklarm.

Boschkvalitet och pålitlighet i en 

rörelsedetektor på instegsnivå 

Detektorerna är utformade för att skydda 

små ytor upp till 7,5 m x 7,5 m där det inte 

är möjligt att krypa under detektorn.

Detektorernas kompakta design är det 

ideala valet för privata tillämpningar. 

Huvudsakliga fördelar

Enkel och snabb installation f

Hög falsklarmsimmunitet f

EN50131-2-2 Grade 1 och 2 f

Trevlig och kompakt design för diskret  f

installation i privatbostäder

Enkel installation
Monteringshöjden kan justeras antingen mellan 
2,0 meter och 2,4 meter eller mellan 2,4 meter 
och 2,8 meter och installationen är enkel tack 
vare Boschs tvådelade design. Under installation 
och montering är det bara nödvändigt att öppna 
kapslingen. Kretskortet och optiken förblir intakta, 
vilket gör installationen snabbare, enklare och 
effektivare. 
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Easy Line är en produktserie från Bosch 
Security Systems för småföretag och 
hem. Easy Line omfattar lättinstallerade 
videoövervaknings-, inbrotts-, passerkontroll-, 
högtalarutrops- och kongressystem och 
karaktäriseras av enkelhet och prisvärdhet. 
I korthet står Easy Line för prisvärda 
högkvalitetsprodukter.

Från bensinstationer till stadshus, från butiker 
till hem, sätter Easy Line produkter standarden 
för teknik, tillförlitlighet och hållbarhet.

Play It Safe – Båda detektormodellerna uppfyller 
EN50131-2-2 Grade 1 och 2
Förutom att uppfylla EN50131-standarderna, 
uppfyller Bosch-detektorer alla krav enligt standarder 
över hela världen: Afnor, VdS, Incert, SBSC, FG, 
NCP, CCC, A-tick, UL639 och FCC part 15 subpart B, 
Class B, och många fler. Bosch laboratoriet bekräftar 
de facto att alla detektorer klarar de strängaste 
testerna i varje standard. Bosch har även själva 
utvecklat ännu mer krävande tester, inkluderande 
anpassade EMI- och RF-tester – och försäkrar 
härigenom att dess detektorer är praktiskt taget 
immuna mot störningar i omgivningen. Som ett 
resultat härav, överträffas alltid kraftigt kraven 
från något enskilt land när det gäller immunitet 
mot falsklarm och detekteringsprestanda, vilket 
säkerställer att det inte finns något gömställe för 
inkräktare med Bosch inbrottsdetektorer.

Maximal pålitlighet 
Detektorerna innehåller en inbyggd mikroprocessor 
med sofistikerad signalbehandling som inkluderar 
Bosch’s egen First Step Processing (FSP) som 
reagerar på mänskliga mål så gott som omgående 
utan att producera falsklarm från andra källor. 
Dessutom justerar FSP automatiskt detektorns 
känslighet för att passa kritiska parametrar i dess 
omgivning så som signalamplituder och timing 
vilket innebär att installatören inte behöver välja 
känslighetsnivå. PIR justeras också automatiskt 
för att identifiera mänskliga inkräktare vid kritiska 
temperaturer genom att noggrant upptäcka 
kroppsvärme och ytterligare reducera antal falsklarm.

Bosch Security Systems

För mer information var vänlig titta in på
www.boschsecurity.se
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