Detektory pohybu řady Blue Line
V detekci je síla

Zabezpečení, na které se můžete spolehnout
Detektory pohybu Blue Line Gen 2
Bez ohledu na to, zda zabezpečujete domov, obchod nebo jiné komerční prostory, vždy je nutná naprostá
spolehlivost. Zásluhou zkušeností získaných během několika desetiletí a stálé snahy o vytváření vysoce
kvalitních a vysoce výkonných produktů jsou detektory společnosti Bosch nejlepší ve všech kategoriích.
Milióny uživatelů v domácnostech a komerčních uživatelů spoléhají na prvotřídní detekci narušení od
společnosti Bosch.
Detektory pohybu Blue Line Gen 2 staví na tomto renomé řadou, která se vyznačuje snadnou instalací,
vynikající schopností detekce a odolností proti falešným poplachům.
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Výměnná montážní
patice

Vyjímatelná
svorkovnice v zadní
výklopné části krytu

Integrovaná dvouosá
vodováha

K dispozici jsou volitelné
stropní, kloubové a otočné
držáky

Samozajišťovací kryt

Snadná instalace
Minimální doba instalace
Díky samozajišťovacímu, dvoudílnému krytu,

a uzavřeny v předním dílu, navíc jsou chráněny krytem

integrované dvouosé vodováze a vyjímatelné svorkovnici

proti poškození, ke kterému by mohlo dojít při instalaci.

se doba instalace zkrátí na pouhé sekundy. Svorkovnice

Flexibilní montážní výška umožňuje umístění detektorů

volně prodejného typu je navržena tak, aby zabraňovala

ve výšce 2,3 až 2,7 m bez nutnosti seřízení a poskytuje

nesprávnému zapojení, čímž eliminuje budoucí servisní

úplné pokrytí do vzdálenosti 12 m.

zásahy. Optika a elektronické součásti jsou umístěny
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Vynikající schopnost detekce
Pokrytí od stěny ke stěně
Detektory pohybu Blue Line Gen 2 zajišťují souvislé

Detektory se samy přizpůsobí prostředí, kde dochází

pokrytí rozsáhlé plochy o rozměrech 12 × 12 metrů

ke kolísání teploty. Je tedy zaručen optimální výkon

a nabízejí vyspělou technologii First Step Processing,

bez ohledu na změny podmínek v místnosti.

která inteligentně analyzuje pohyb, aby rychle reagovala
na lidské cíle a nespouštěly se falešné poplachy.
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Již žádné falešné poplachy
Lepší výkon, vyšší spolehlivost
Detektory pohybu Blue Line Gen 2 jsou vybaveny funkcí

Volitelná imunita na domácí zvířata

adaptivního zpracování rušení mikrovlnného signálu,

Pouze exkluzivní technologie Bosch umožňuje

která slouží k snadnému odlišení lidí od zdrojů falešných

instalačnímu pracovníkovi upravit nastavení imunity

poplachů, jako jsou stropní ventilátory nebo zavěšené

na domácí zvířata tak, aby vyhovovalo požadavkům

cedule. Vyšší spolehlivost detektoru je zajištěna

aplikace. Po aktivaci tato funkce minimalizuje rušivé

nezávislým zhodnocením údajů z obou snímačů (PIR

poplachy spuštěné kočkami, hlídacími psy nebo

a mikrovlnný signál), které musí odpovídat poplachu

jinými drobnými zvířaty. Počet detektorů můžete

a teprve poté dojde k aktivaci. Utěsněná optická komora

snížit použitím stejného modelu pro více aplikací –

brání také tomu, aby funkci detektoru ovlivňoval průvan

stačí zvolit Domácí zvíře nebo Domácí zvíře Ne!

a hmyz a naše modely optimalizované pro domácí zvířata
neberou v úvahu pohyb zvířat, takže budete řešit pouze
platné poplachy.
Indikátor
LED
VYPNUTO ZAPNUTO
Aktivace/deaktivace
poplachového indikátoru LED

Optimalizovaný
pro domácí
zvířata

Nastavení optimalizace
pro domácí zvířata
(pouze modely WP)

Modely optimalizované pro
domácí zvířata
Nastavitelné adaptivní
zpracování rušení
mikrovlnného signálu

Detektory PIR a TriTech jsou k dispozici
MIN

MAX

ve standardní verzi nebo s optimalizací
pro domácí zvířata.

Mikrovlnný
dosah
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Síla čísel
Detektory pohybu Blue Line Gen 2
Inteligentní detekci tvoří jemná rovnováha mezi rychlou reakcí na opravdová
narušení zabezpečení a ignorováním falešných podnětů ke spuštění
nákladného poplachu. Společnost Bosch nabízí výběr modelů detektorů,
které zavádějí standardy pro spolehlivost a rychlou detekci. Naše
detektory narušení vyhovují požadavkům prakticky všech aplikací –
od snadných po obtížná prostředí – a dokážou se vypořádat s mnohými
výzvami, jako jsou např. silné proudění vzduchu, pohybující se předměty
nebo přítomnost domácích zvířat.
Standardní detektor PIR ISC-BPR2
Detektor (PIR) založený na detekci pasivního infračerveného signálu disponuje
vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Využívá Fresnelovu čočku s vysokou
hustotou vytvářející zaostřený obraz, který zajišťuje dokonalou odezvu na
narušitele.

Čtyřprvkový detektor PIR ISC-BPQ2-W12
Pořiďte si dva detektory PIR sloučené v jedné jednotce. Aby byl signalizován
poplach, musí narušitele detekovat oba detektory PIR. Pokud disponujete
náročnější aplikací a potřebujete eliminovat falešné poplachy, použijte čtyřprvkový
detektor, který vám zaručí požadovanou spolehlivost.

Detektor TriTech PIR/mikrovlnný ISC‑BDL2
Tento model používá kombinaci detekčních technologií založených na pasivním
infračerveném (PIR) a mikrovlnném záření a na adaptivním zpracování signálu.
Analýza narušení zohledňuje narušení způsobené pozadím, a tím zabraňuje
spouštění falešných poplachů.

Porovnání řady Blue Line
Standardní detektor
PIR

Čtyřprvkový detektor
PIR

Detektor TriTech PIR/
mikrovlnný

Technologie First Step Processing







Volitelná imunita na domácí zvířata

K dispozici u modelů WP

–

K dispozici u modelů WP

–

–



Adaptivní zpracování rušení
mikrovlnného signálu
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Diskrétní
zabezpečení
Spolehlivý výkon
Detektory pohybu Blue
Line Gen 2 jsou kompaktní,
barevně neutrální
a dokonale splynou
s okolím.
Každý detektor Blue Line
je navržen na základě
40leté zkušenosti ve
výrobě detekčních zařízení.
Využijte výkon a sílu
detektorů Blue Line Motion
a nechte je, ať pro vás
pracují!

Detektory Bosch vyhovují podmínkám

Díky tomu je společnost Bosch

standardů po celém světě. V naší

uznávaným předním světovým

nejmodernější laboratoři Bosch

dodavatelem zařízení pro detekci

prověřujeme detektory v nejpřísnějších

narušení v oblasti bezpečnostního

testech pro každý standard. Společnost

průmyslu. Našeho renomé jsme dosáhli

Bosch dokonce sama vyvíjí náročnější

díky výrobkům, které vyhovují vašim

testy, které prověřují, zda jsou detektory

požadavkům na výkon, spolehlivost,

odolné vůči narušení z okolí.

životnost a snadnou instalaci.

Ve výsledku překračují funkce ochrany
proti falešným poplachům a výkon
detekce požadavky standardů
jakéhokoliv státu a zaručují, že
s detektory Bosch není na světě místo,
kde by se narušitelé ukryli.

V roce 2011 slaví Bosch Group dvojité
výročí: 125. výročí založení společnosti
a 150. výročí narození zakladatele.
Tato skutečnost není pouze příležitostí
k bilancování – vybízí nás, abychom
ukázali, jak minulost firmy napomáhá
její úspěšné budoucnosti.
Během své existence zažívala firma
vzestupy i pády, ale zároveň vždy
pulzovala životem. Tuto minulost
považujeme za něco, co nás pohání
vpřed vstříc novým – a především
přínosným – úspěchům.
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