Blue Line bevægelsesdetektorer
Detektering er styrke

Sikkerhed, du kan stole på.
Blue Line Gen 2 bevægelsesdetektorer
Hvis du vil sikre dit hjem, din detailbutik eller andet erhverv, er det vigtigt, at du kan stole på dine
systemer. Med årtiers erfaring og urokkelig dedikering til høj kvalitet og højtydende produkter er
detektorerne fra Bosch de bedste i alle klasser. Millioner af private og erhvervsbrugere sætter deres
lid til Bosch for overlegen indbrudsdetektering.
Blue Line Gen 2 bevægelsesdetektorer er baseret på dette ry med en serie, der leverer nem installation,
fremragende registreringsevne og immunitet over for falske alarmer.
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Udskiftelig
monteringssokkel

Aftagelig lift gate
klemrække

Integreret biaksialt
vaterpas

Valgfrie lofts-, kardanledseller drejelige beslag kan fås

Selvlåsende kabinet

Nem installation
Minimer tiden på stigen
Få arbejdet udført hurtigere med et selvlåsende todelt

kabinet og er forseglet med et bekyttelsesdæksel, så

kabinet, integreret biaksialt vaterpas og aftagelig

der ikke opstår skade under installationen.Den fleksible

klemrække, der reducerer monteringstiden til få sekunder.

monteringshøjde muliggør placering af detektorerne

Klemrækken i erhvervsklasse er udviklet til at forhindre

fra 2,3 til 2,7 meter uden justering og giver en dækning

forkert ledningsføring og fjerne behovet for fremtidig

uden huller ved op til 12 meter.

service. Optikken og elektronikken er samlet i forreste
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Fremragende registreringsevne
Dækning fra væg til væg
Blue Line Gen 2 bevægelsesdetektorer leverer et

Detektorerne tilpasses automatisk omgivelserne ved

bredt 12x12 meter dækningsområde fra væg til

at kompensere for temperatursvingninger, så du

væg og tilbyder avanceret First Step Processing,

garanteres en optimal ydeevne på trods af ændringer

der på en intelligent måde analyserer bevægelse for

i rumforholdene.

en stort set øjeblikkelig respons over for mennesker uden falske alarmer.
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Ikke flere falske alarmer
Forbedret ydeevne og pålidelighed
Blue Line Gen 2 bevægelsesdetektorer er udstyret med

Valgbar immunitet over for kæledyr

mikrobølge-støjtilpasningsbehandling for nemt at skelne

Kun Bosch's eksklusive teknologi gør det muligt for

mennesker fra kilder til falske alarmer, så som en

installatøren at aktivere og deaktivere husdyrsimmunitet,

loftventilator eller et hængende skilt. For øget pålidelighed

så det tilpasses anvendelsesbehovene. Når de er

behandler to sensorer PIR- og mikrobølgesignaler

aktiveret, minimerer de husdyrsvenlige modeller

uafhængigt, og de skal være enige om, at der er en alarm,

generende alarmer frembragt af katte, vagthunde eller

før relæet aktiveres. Det forseglede optiske kammer

andre små dyr. Anvend den samme model til flere

forhindrer også, at trækvinde eller insekter påvirker

forskellige anvendelser for at reducere dit lager –

detektoren, og vores dyrevenlige modeller udelukker

vælg bare husdyr eller ikke husdyr!

bevægelse fra kæledyr eller vagthunde, så du kun behøver
at tage dig at konkrete alarmer.

LED
OFF

ON

Alarm LED til aktivering/
deaktivering

Husdyrsvenlig

Valg af husdyrsvenlighed
(kun WP-modeller)

Husdyrsvenlige modeller
PIR- og TriTech-detektorer fås som
Justerbar mikrobølgestøjtilpasningsbehandling

MIN.

MAKS.

Mikrobølgeområde

standard og husdyrsvenlige modeller.
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Styrke i antallet
Blue Line Gen 2 sortiment af
bevægelsesdetektorer
Intelligent indbrudsdetektering er en hårfin balance mellem respons over for
reelle brud på sikkerheden og ignorering af udløsning af dyre falske alarmer.
Bosch tilbyder et udvalg af detektormodeller, der sætter standarden for
pålidelighed og hurtig detektering. Vores indbrudsdetektorer passer
til kravene for stort set enhver anvendelse – fra nemme til krævende
omgivelser – og kan klare mange udfordringer, herunder kraftige trækvinde,
genstande i bevægelse og tilstedeværelsen af kæledyr.
Standard PIR-detektor ISC-BPR2
Denne passiv infrarøde (PIR) detektor er den perfekte balance mellem ydeevne
og økonomi. Den anvender en High-Density Fresnel-optik for skarpt fokuserede
billeder, der sikrer en overlegen reaktion over for indtrængende personer.

Quad PIR-detektor ISC-BPQ2-W12
Få to PIR-detektorer i en enhed. Begge PIR-detektorer skal registrere en
indtrængende person for at signalere en alarm. Hvis du har en krævende
anvendelse og har brug for at eliminere falske alarmer, vil anvendelsen af en
quad PIR give dig den pålidelighed, du har behov for.

TriTech PIR/mikrobølgedetektor ISC‑BDL2
Denne model kombinerer standard PIR-teknologi med
mikrobølgedetekteringsteknologi og adaptiv signalbehandling. Den giver den
bedste analyse af forstyrrelser og justeres til baggrunden for en ultimativ
immunitet over for falske alarmer.

Sammenligning af Blue Line

First Step Processing
Valgbar immunitet over for kæledyr
Mikrobølge-støjtilpasningsbehandling

Standard PIR
detektor

Quad PIR
detektor

TriTech PIR/
mikrobølgedetektor
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Diskret sikkerhed
Pålidelig ydeevne
Blue Line Gen 2 detektorer
er kompakte, farveneutrale
og flyder sammen med
omgivelserne.
Hver Blue Line detektor
er udviklet på baggrund
af mere end 40 års
erfaring inden for
indbrudsdetektering.
Sæt styrken og ydeevnen
hos Blue Line
bevægelsesdetektorer til
at arbejde for dig i dag!

Detektorer fra Bosch opfylder kravene

Dette betyder, at Bosch er anerkendt

for standarder i hele verden. I det

i hele sikkerhedsbranchen som globalt

avancerede Bosch-laboratorium får vi

førende med sin ekspertise inden for

bekræftet, at vores detektorer består de

indbrudsdetektering. Vi har opnået

mest krævende test fra hver standard.

dette ry ved konsekvent at levere

Bosch udvikler også sine egne, endnu

produkter, der lever op til folks

mere krævende, test for at sikre, at

forventninger med fokus på ydeevne,

detektorerne er så godt som immune

pålidelighed, holdbarhed og nem

over for forstyrrelser i omgivelserne.

installation.

Dette sikrer, at beskyttelsen over for
falske alarmer og registreringsevnen
overstiger kravene fra ethvert land og
sikrer, at indtrængende personer ikke
får en chance noget sted i verden med
Bosch detektorer.

I 2011 kan Bosch-koncernen fejre
dobbeltjubilæum: Virksomhedens
125 års og grundlæggerens 150 års
fødselsdag. Det giver anledning til mere
end blot et tilbageblik – vi vil vise,
hvordan virksomhedens fortid har
hjulpet fremtiden godt på vej.
Bosch har haft en omskiftelig og
samtidig aktiv historie. Vi ser denne
historie som noget, der driver os fremad
mod nye – og frem for alt gavnlige resultater.
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