Ανιχνευτές κίνησης Blue Line
Η ανίχνευση είναι δύναμη

Ασφάλεια που μπορείτε να εμπιστευθείτε.
Ανιχνευτές κίνησης Blue Line Gen 2
Όποιον χώρο κι αν θέλετε να προστατεύσετε, το σπίτι, το κατάστημα, την επιχείρησή σας, απαιτείτε
αξιοπιστία από τα συστήματά σας. Με δεκαετίες εμπειρίας και μια αναμφισβήτητη αφοσίωση σε
προϊόντα υψηλής ποιότητας και κορυφαίων επιδόσεων, οι ανιχνευτές της Bosch είναι ό,τι καλύτερο
στην κατηγορία τους. Εκατομμύρια χρήστες σε οικιακούς ή εμπορικούς χώρους βασίζονται στην
Bosch για κορυφαία ανίχνευση εισβολών.
Οι ανιχνευτές κίνησης Blue Line Gen 2 έρχονται να επιβεβαιώσουν αλλά και να προχωρήσουν αυτή τη
φήμη ένα βήμα παραπέρα, με μια σειρά που εγγυάται εύκολη εγκατάσταση, άψογη απόδοση σύλληψης
και ατρωσία σε ψευδείς συναγερμούς.
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Εναλλάξιμη βάση
τοποθέτησης

Αποσπώμενη
κλεμοσειρά
ακροδεκτών με
θυρόφραγμα

Ενσωματωμένο διαξονικό
αλφάδι

Διατίθενται προαιρετικές
βάσεις τοποθέτησης στην
οροφή, στηρίγματα
τοποθέτησης με αναρτήρα
ή περιστρεφόμενα
στηρίγματα τοποθέτησης
Περίβλημα αυτόματης
ασφάλισης

Εύκολη εγκατάσταση
Έτοιμοι σε χρόνο ρεκόρ
Ολοκληρώστε την εγκατάσταση ταχύτερα από ποτέ

ηλεκτρονικά συστήματα βρίσκονται τοποθετημένα στο

χάρη στο αυτοασφαλιζόμενο περίβλημα δύο τμημάτων,

μπροστινό περίβλημα και είναι στεγανοποιημένα με ένα

ένα ενσωματωμένο διαξονικό αλφάδι και μια

προστατευτικό κάλυμμα, για την αποτροπή πρόκλησης

αποσπώμενη κλεμοσειρά ακροδεκτών, που μειώνουν

ζημιάς κατά την εγκατάσταση. Η ευελιξία στο ύψος

το χρόνο τοποθέτησης σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα.

τοποθέτησης σάς επιτρέπει να τοποθετείτε τους

Η κλεμοσειρά ακροδεκτών εμπορικής κατηγορίας είναι

ανιχνευτές σε ύψος 2,3 έως 2,7 μέτρα χωρίς καμία

σχεδιασμένη για την αποτροπή τυχόν εσφαλμένων

προσαρμογή και εξασφαλίζει καθολική κάλυψη, χωρίς

καλωδιώσεων και την ελαχιστοποίηση των μελλοντικών

κανένα κενό, σε εμβέλεια 12 μέτρων.

αναγκών επισκευής. Τα στεγανοποιημένα οπτικά και
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Εξαιρετική απόδοση σύλληψης
Κάλυψη από τοίχο σε τοίχο
Οι ανιχνευτές κίνησης Blue Line Gen 2 παρέχουν μια

Οι ανιχνευτές προσαρμόζονται αυτόματα στο περιβάλλον

ευρεία περιοχή κάλυψης 12x12 μέτρων χωρίς κενά και

τους αντισταθμίζοντας τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας

προσφέρουν προηγμένη Επεξεργασία Πρώτου Βήματος

και εγγυώνται άψογη απόδοση, ανεξάρτητα από τυχόν

που αναλύει έξυπνα την κίνηση, για σχεδόν ακαριαία

αλλαγές στις συνθήκες του χώρου.

αντίδραση στους έγκυρους ανθρώπινους στόχους, χωρίς
ψευδείς συναγερμούς.
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Τέρμα οι ψευδείς συναγερμοί
Βελτιωμένη απόδοση και αξιοπιστία
Οι Ανιχνευτές κίνησης Blue Line Gen 2 είναι εξοπλισμένοι

Δυνατότητα επιλογής ατρωσίας στα μικρά ζώα

με τη λειτουργία προσαρμοστικής επεξεργασίας

Μόνη η αποκλειστική τεχνολογία της Bosch σάς

μικροκυμάτων, για εύκολη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και

επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη

πηγών ψευδών συναγερμών, όπως οι ανεμιστήρες οροφής

λειτουργία ατρωσίας στα μικρά ζώα, ανάλογα με τις

ή κρεμαστές ταμπέλες. Για αυξημένη αξιοπιστία, οι διπλοί

απαιτήσεις της εφαρμογής. Όταν η λειτουργία είναι

αισθητήρες επεξεργάζονται ανεξάρτητα τα σήματα PIR και

ενεργοποιημένη, τα μοντέλα με ατρωσία στα μικρά ζώα

τα σήματα μικροκυμάτων και πρέπει να συμφωνήσουν ότι

ελαχιστοποιούν τους συναγερμούς που προκαλούνται

υπάρχει συναγερμός πριν ενεργοποιήσουν το ρελέ.

από γάτες, σκύλους ή άλλα μικρά ζώα. Χρησιμοποιήστε

Ο σφραγισμένος οπτικός θάλαμος αποτρέπει το ενδεχόμενο

το ίδιο μοντέλο για διάφορες εφαρμογές, περιορίζοντας

να επηρεαστεί ο ανιχνευτής από ρεύματα αέρα και έντομα,

τον απαιτούμενο εξοπλισμό και το κόστος – απλώς

ενώ τα μοντέλα με ατρωσία σε κατοικίδια και μικρά ζώα

επιλέξτε: ατρωσία ή όχι;

διακρίνουν και αποκλείουν τις κινήσεις ζώων, ώστε να
παράγουν μόνο έγκυρους συναγερμούς.
LED
ΕΝΕΡΓΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ
Λυχνία LED ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης συναγερμού

Ατρωσία
στα μικρά
ζώα

Δυνατότητα επιλογής
ατρωσίας στα μικρά ζώα
(μόνο για τα μοντέλα WP)

Μοντέλα με ατρωσία στα μικρά ζώα
Οι ανιχνευτές PIR και TriTech διατίθενται
Ρυθμιζόμενη
Προσαρμοστική
επεξεργασία
μικροκυμάτων

ΕΛΑΧ.

ΜΕΓ.

σε τυπικά μοντέλα, αλλά και σε μοντέλα
με ατρωσία στα μικρά ζώα.

Εύρος
μικροκυμάτων

6

Η ισχύς σε αριθμούς
Σειρά ανιχνευτών κίνησης Blue Line Gen 2
Η έξυπνη ανίχνευση εισβολών είναι μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της γρήγορης
αντίδρασης σε πραγματικές διαρρήξεις και της αγνόησης δαπανηρών ψευδών
συναγερμών. Η Bosch προσφέρει μια επιλογή μοντέλων ανιχνευτών που
θέτουν τα πρότυπα στον τομέα της αξιοπιστίας και της άμεσης ανίχνευσης.
Οι ανιχνευτές εισβολής της Bosch ικανοποιούν τις απαιτήσεις οποιασδήποτε
εφαρμογής – από τα πιο απλά έως τα πιο δύσκολα περιβάλλοντα – και
αντέχουν ποικίλες προκλήσεις, όπως τα ισχυρά ρεύματα, οι κινήσεις
αντικειμένων και η παρουσία μικρών ζώων.
Τυπικός ανιχνευτής PIR ISC-BPR2
Αυτός παθητικός υπέρυθρος ανιχνευτής (PIR) εγγυάται την απόλυτη ισορροπία
μεταξύ απόδοσης και οικονομίας. Χρησιμοποιεί ένα φακό Fresnel υψηλής
ποιότητας, για εικόνες υψηλής εστίασης που εγγυώνται άψογη αντίδραση
σε περίπτωση εισβολής.

Τετραπλός ανιχνευτής PIR ISC-BPQ2-W12
Απολαύστε τα οφέλη δύο ανιχνευτών PIR σε μία μονάδα. Για να ενεργοποιηθεί
ένας λογαριασμός, θα πρέπει και οι δύο PIR να ανιχνεύσουν τον εισβολέα.
Αν η εφαρμογή σας είναι απαιτητική και θέλετε να μειώσετε τους ψευδείς
συναγερμούς, εξασφαλίστε την αξιοπιστία που χρειάζεστε με έναν τετραπλό
ανιχνευτή.

Ανιχνευτής TriTech PIR/Μικροκυμάτων ISC‑BDL2
Αυτό το μοντέλο συνδυάζει την τυπική τεχνολογία PIR με την τεχνολογία
ανίχνευσης μικροκυμάτων και την προσαρμοστική επεξεργασία σήματος.
Παρέχει τη βέλτιστη ανάλυση των ενοχλήσεων και προσαρμόζεται στο
παρασκήνιο, για απαράμιλλη ατρωσία σε ψευδείς συναγερμούς.

Σύγκριση των προϊόντων της σειράς Blue Line
Τυπικός
ανιχνευτής PIR

Τετραπλός
ανιχνευτής PIR

Ανιχνευτής TriTech PIR/
Μικροκυμάτων

Επεξεργασία πρώτου βήματος







Δυνατότητα επιλογής ατρωσίας
στα μικρά ζώα

Στα μοντέλα WP

–

Στα μοντέλα WP

–

–



Προσαρμοστική επεξεργασία
μικροκυμάτων
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Διακριτική
ασφάλεια
Αξιόπιστη απόδοση
Οι ανιχνευτές Blue Line
Gen 2, χάρη στις μικρές
διαστάσεις και το
ουδέτερο χρώμα τους
ενσωματώνονται άψογα
στο περιβάλλον τους.
Κάθε ανιχνευτής Blue Line
έχει σχεδιαστεί με
περισσότερα από 40 χρόνια
εμπειρίας στην τεχνολογία
ανίχνευσης εισβολών.
Αξιοποιήστε την ισχύ
και την απόδοση των
Ανιχνευτών κίνησης Blue
Line σήμερα κιόλας!

Οι ανιχνευτές της Bosch ικανοποιούν τις

Έτσι, η Bosch αναγνωρίζεται από

απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων σε

ολόκληρη τη βιομηχανία ασφαλείας ως

παγκόσμιο επίπεδο. Στα υπερσύγχρονα

παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνογνωσία

εργαστήρια της Bosch, οι ανιχνευτές

ανίχνευσης εισβολών. Την καταξίωση

μας περνούν από αυστηρότατες

αυτήν την έχει κερδίσει παρέχοντας

ενδελεχείς δοκιμές προκειμένου να

συνεχώς προϊόντα που ανταποκρίνονται

διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το

στις ανάγκες των πελατών, εστιάζοντας

κάθε πρότυπο. Η Bosch σχεδιάζει επίσης

στην αξιοπιστία, την αντοχή στο χρόνο

τις δικές της, ακόμη πιο απαιτητικές

και την ευκολία εγκατάστασης.

δοκιμές, ώστε να διασφαλίζει ότι οι
ανιχνευτές είναι πραγματικά άτρωτοι
στις ενοχλήσεις από το περιβάλλον.
Συνεπώς, η προστασία από ψευδείς
συναγερμούς και η απόδοση σύλληψης
υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις
οποιασδήποτε χώρας, διασφαλίζοντας
ότι, οπουδήποτε στον κόσμο, με τους
ανιχνευτές της Bosch, κανείς εισβολέας
δεν μπορεί να κρυφτεί.

Το 2011, ο όμιλος Bosch γιορτάζει διπλή
επέτειο: την 125η επέτειο από την ίδρυση
της εταιρείας και τα 150ά γενέθλια του
ιδρυτή της. Το γεγονός αυτό αποτελεί την
αιτία για κάτι παραπάνω από μια απλή
αναδρομή - μας παρακινεί να σας
παρουσιάσουμε πώς το παρελθόν της
εταιρείας τροφοδοτεί το μέλλον της.
Παρά τις διακυμάνσεις που παρουσίασε
η πορεία της εταιρείας μέχρι σήμερα,
υπήρξε στο σύνολό της δυναμική.
Θεωρούμε ότι αυτή η πορεία εξέλιξης
θα μας οδηγήσει σε νέα - και πάνω απ'
όλα ωφέλιμα - επιτεύγματα.
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© Bosch Security Systems, 2011
Εκτυπώθηκε στη Γερμανία
Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων

