Blue Line-rörelsedetektorer
Detektering för trygghet

Säkerhet du kan lita på
Blue Line Gen 2-rörelsedetektorer
Oavsett om det är ett hem, en butik eller annat företag behöver systemen vara pålitliga. Med årtionden
av erfarenhet och orubbligt hängivna åt högkvalitativa produkter är Bosch bäst i alla klasser. Miljoner
privata användare och företag förlitar sig redan på Bosch för en överlägsen inbrottsdetektering.
Blue Line Gen 2 rörelsedetektorer förstärker detta rykte med en serie som ger en enkel installation,
utomordentlig detekteringsförmåga och immunitet mot falsklarm.
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Utbytbar
monteringsfot

Löstagbar
kopplingsplint
av hisstyp

Integrerad biaxiell
vattenpass

Tak- och väggfästen finns
tillgängliga som tillval

Självlåsande kapsling

Enkel installation
Minimera tiden på stegen
Få jobbet snabbare gjort med självlåsande, tvådelad

Optiken och elektroniken är monterade i den främre

inneslutning, integrerad biaxiellt vattenpass,

inneslutningen och tätas med en skyddskåpa för att

och borttagbar kopplingsplint som reducerar

förhindra att de skadas under installationen. Den

installationsstiden till endast sekunder.

flexibla installationshöjden gör det möjligt att placera

Kopplingsplinten av kommersiell standard har

detektorerna på 2,3 till 2,7 meter utan justering och ger

utvecklats för att förhindra felaktig inkoppling och

avbrottsfri täckning upp till 12 meter bort.

därigenom eliminera framtida servicesamtal.
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Utmärkt detekteringsförmåga
Vägg till väggtäckning
Blue Line Gen 2-rörelsedetektorer ger en bred

Detektorerna anpassar sig automatiskt till sin miljö

12x12 meter vägg-till-väggtäckningsyta och erbjuder

genom att kompensera för temperaturfluktuationer,

avancerad First Step Processing som på ett intelligent

så du är garanterad optimala prestanda oberoende

sätt analyserar rörelse och så gott som omedelbart

av förändringar i rumförhållandena.

reagerar på mänskliga mål utan att falsklarma.
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Inga fler falsklarm
Förbättrad prestanda och pålitlighet
Blue Line Gen 2-rörelsedetektorernas är utrustade med

Valbar husdjursimmunitet

Microwave Noise Adaptive Processing för att enkelt

Endast Boschs exklusiva teknologi tillåter

skilja människor från falsklarmskällor, som exempelvis

installatören att slå på eller av husdjursimmuniteten

en takfläkt eller en hängande skylt. För ökad pålitlighet

enligt tillämpningskraven. När den är aktiverad,

behandlar dubbla sensorer PIR- och mikrovågssignaler

minimerar de husdjurvänliga modellerna larmen från

individuellt och dessa måste båda larma för att reläet

katter, vakthundar eller andra smådjur. Använd

ska aktiveras. Den tätade optiska kammaren skyddar

samma modell för flera tillämpningar – välj bara

även detektorn från drag och insekter, och våra

Husdjur eller Ej Husdjur!

husdjursimmuna modeller bortser från rörelser från
husdjur eller vakthundar, så att du endast hanterar
verkliga larm.

Lysdiod

AV

PÅ

Sätt på/stäng av larm LED

Husdjursimmun

Valbar husdjursimmunitetsfunktion
(Endast WP modeller)

Husdjursvänliga modeller
PIR- och kombidetektorer finns tillgängliga
Justerbar Microwave Noise
Adaptative Processing

MIN

MAX.

Mikrovågsområde

i standard och husdjursimmuna modeller.
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Kraft i siffror
Blue Line Gen 2-rörelsedetektorserien
Intelligent intrångsupptäckt är en känslig balans mellan att reagera på
verkliga säkerhetsbrott och att ignorera falsklarmskällor. Bosch erbjuder ett
urval av detektormodeller som sätter standarden för pålitlighet och snabb
upptäckt. Våra intrångsdetektorer passar kraven hos i stort sett varje
tillämpning - från lätta till svåra miljöer - och klarar flera olika utmaningar,
inklusive starkt drag, objekt i rörelse samt närvaron av husdjur.

Standard PIR-detektor ISC-BPR2
Denna passiva infraröda (PIR) detektor är den perfekta balansen mellan
prestanda och ekonomi. Den använder ett hög-täthets Fresnel-lins för
skarpt fokuserade bilder som säkerställer en förstklassig inkräktarrespons.

Quad PIR Detektor ISC-BPQ2-W12
Du får två PIR-detektorer i en enhet. Båda PIR:erna måste upptäcka en inkräktare
för att signalera ett larm. Vid en utmanande tillämpning där falsklarm måste
elimineras kommer användningen av en quad att ge erforderlig pålitlighet.

Kombi PIR/mikrovågsdetektor ISC‑BDL2
Denna modell kombinerar standard PIR-teknologi med
mikrovågsdetekteringsteknologi och adaptiv signalbehandling. Den har den
bästa störningsanalysen och anpassar sig till bakgrunden för att uppnå bästa
falsklarmsimmunitet.

Jämföra Blue Line

FSP-signalbehandling
Valbar husdjursimmunitet
Microwave Noise Adaptative Processing

Standard PIRdetektor

Quad PIRdetektor

Kombi PIR/
mikrovågsdetektor







Tillgänglig på WP-modeller

–

Tillgänglig på WP-modeller

–

–
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Diskret säkerhet
Pålitliga prestanda
Blue Line Gen 2-detektorer
är kompakta, färgneutrala
och passar perfekt in i sin
omgivning.
Varje Blue Line-detektor
har utformats för mer än
40 års intrångsövervakning.
Låt kraften och prestandan
hos Blue Line Motion
Detektorer arbeta för
dig idag!

Bosch detektorer uppfyller alla

Detta har resulterat i att Bosch är

kravstandarder över hela världen.

erkänt i hela säkerhetsbranschen

I det toppmoderna Bosch laboratoriet

som varande ledande experter på

verifierar vi att våra detektorer klarar

intrångsupptäckter. Vi har fått detta

de strängaste tester i varje standard.

rykte genom att konsekvent

Bosch även sina egna, ännu mer

tillhandahålla produkter som fyller

krävande tester för att säkerställa att

dina behov med fokus på prestanda,

detektorerna är så gott som immuna

pålitlighet, hållbarhet och lätthet att

mot störningar i omgivningen. Som ett

installera.

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.

År 2011 firar Bosch-gruppen dubbelt
jubileum: 125-årsdagen av företagets
etablering och företagets grundares
150-årsdag. Det är anledningen till mer
än en enkel tillbakablick – det visar oss
hur företagets historia påverkar dess
framtid.
Vårt företags historia har haft sina uppoch nedgångar, men den har hela tiden
varit händelserik. Vi ser den här
historien som något som driver oss
framåt mot nya och framför allt
fördelaktiga mål.
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