
อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Blue Line 
 ประสิทธิภาพแห่งการตรวจจับ  



ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได  
  อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Blue Line Gen 2  
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน บ้าน ร้านค้า หรือที่ต่างๆ คุณก็ต้องการความไว้วางใจ  ด้วยประสบการณ์กว่าสิบปและการอุทิศตน
อย่างทุ่มเทเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ตรวจจับของ Bosch จึงเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ Best-in-class 

ผู้ใช้งานในบ้านพักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์กว่าล้านรายไว้วางใจ Bosch ในประสิทธิภาพการตรวจจับการบุกรุกที่เหนือกว่า 

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Blue Line Gen 2 ได้ต่อยอดการสร้างชื่อเสียงนี้ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการติดตั้งง่าย 
มีประสิทธิภาพการตรวจจับดีเยี่ยม และมีการป้องกันการเตือนภัยผิดพลาด 
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อุปกรณ์ปรับระดับด้วยฟองอากาศ
แบบแกนคู่ในตัว

มีทั้งติดตั้งบนเพดาน, วงแหวน 
ยึดอยู่กับที่ หรือแบบปรับหมุน

กล่องหุ้มชนิดล็อคอัตโนมัติ

จุดข้ัวต่อยกขึ้นถอดได้

ฐานติดยึดสามารถเปลี่ยน 
ทดแทนกันได้

ติดตั้งง่าย
ติดตั้งเสร็จรวดเร็วขึ้นด้วยการล็อคอัตโนมัติ, กล่องหุ้มสองชิ้น, อุปกรณ์ 
ปรับระดับด้วยฟองอากาศแบบแกนคู่ในตัว และจุดขั้วต่อแบบถอดได้  
ซึ่งช่วยลดเวลาในการติดตั้งโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที จุดขั้วต่อแบบ 
ค่าการสะท้อนแสงได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันการเดินสายผิด และ 
ไม่จ�าเป็นต้องโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการ ช่องแสงและชิ้นส่วน 

อิเล็กทรอนิกส์ถูกประกอบเข้ากับกล่องหุ้มด้านหน้า และซีลด้วย 
ฝาปิดป้องกันเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการติดตั้ง ความสูง 
ในการติดตั้งที่ยืดหยุ่นได้ช่วยให้คุณสามารถวางต�าแหน่งอุปกรณ์ตรวจจับ 
ได้ที่ระดับความสูง 2.3 ถึง 2.7 เมตร (เจ็ดถึงเก้าฟุต) โดยไม่ต้องปรับ  
และครอบคลุมพื้นที่โดยไม่มชี่องว่างได้ไกลถึง 12 เมตร (40 ฟุต)
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ประสิทธิภาพการตรวจจับดีเยี่ยม
ครอบคลุมทุกพื้นที่

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Blue Line Gen 2 มีพื้นที่
การครอบคลุมกว้าง 12x12 เมตร (40x40 ฟุต) และการประมวลผล
ขั้นแรก (FSP) ขั้นสูงซึ่งวิเคราะห์การเคลื่อนไหวได้อย่างชาญฉลาด 
ท�าให้สามารถตอบสนองทันทีต่อเป้าหมายที่เป็นคน โดยไม่มีการเตือนภัย
ที่ผิดพลาด 

อุปกรณ์ตรวจจับจะปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของเครื่อง
โดยอัตโนมัติ ด้วยการชดเชยให้สมดุลกับความผันผวนของอุณหภูมิ 
คุณจึงไว้วางใจได้ในประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าสภาพห้องจะเป็นอย่างไร
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ไม่มกีารเตือนภัยผิดพลาด
เพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Blue Line Gen 2 โดดเด่นด้วย
การประมวลผลแบบปรับได้ส�าหรับไมโครเวฟ เพื่อแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างคนกับแหล่งการเตือนภัยที่ผิดพลาด เช่น พัดลมเพดาน หรือ
ป้ายแขวนได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
เซนเซอร์แบบคู่จะประมวลผลสัญญาณ PIR และไมโครเวฟแยกอิสระ 
และเซนเซอร์ทั้งสองต้องให้ข้อมูลการเตือนภัยตรงกัน ก่อนที่รีเลย์
สัญญาณเตือนจะท�างาน นอกจากนี้ ช่องแสงเข้าออกที่มีการปิดผนึก
ยังป้องกันกระแสลมและแมลงไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ตรวจจับ 
และรุ่น Pet-friendly ของ Bosch มีการแยกแยะการเคลื่อนไหว
ของคนกับสัตว์เลี้ยงหรือสุนัขเฝ้ายาม ดังนั้น คุณจึงจัดการดูแลเฉพาะ
การเตือนภัยที่ถูกต้องเท่านั้น

เลือกใชระบบลดความผิดพลาดจากสัตวเลี้ยงได
เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Bosch เท่านั้นที่ให้ผู้ติดตั้งสามารถ
เปิดหรือปิดระบบลดความผิดพลาดจากสัตว์เลี้ยง (Pet Immunity) 
ตามความต้องการในการใช้งาน เมื่อมีการท�างาน รุ่น Pet-friendly 
จะลดการเตือนภัยที่ก่อความร�าคาญจากแมว สุนัขเฝ้ายาม หรือสัตว์
ขนาดเล็กอื่นๆ เลือกใช้รุ่นเดียวกันนี้ส�าหรับการประยุกต์ใช้งาน
ที่หลากหลาย โดยไม่จ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์หลายเครื่อง เพียงเลือก
ตรวจจับสัตว์เลี้ยงหรือไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยง! 

เลือกปรับการประมวผลแบบ
ไมโครเวฟสามารถปรับไดได

การเลือก Pet-friendly 
(-เฉพาะรุ่น WP) 

ใช้งาน/ไม่ใช้งาน LED สัญญาณเตือน

รุ่น Pet Friendly
   อุปกรณ์ตรวจจับ PIR และ TriTech มีทั้งรุ่นมาตรฐาน
และรุ่น Pet Friendly  

LED

ปด เปด

Pet 
Friendly

ตํ่าสุด สูงสุด

ช่วงของไมโครเวฟ
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อุปกรณตรวจจับ PIR มาตรฐาน ISC-BPR2
   อุปกรณ์ตรวจจับพาสซีฟอินฟราเรด (PIR) รุ่นนี้เป็นความลงตัวที่สมบูรณ์แบบของประสิทธิภาพ
และความประหยัด โดยใช้เลนส์ Fresnel ความเข้มสูง เพื่อให้ได้ภาพที่มีโฟกัสคมชัด ตอบสนองต่อ
ผู้บุกรุกได้เหนือกว่า  

อุปกรณตรวจจับ Quad PIR ISC-BPQ2-W12
   ได้อุปกรณ์ตรวจจับ PIR สองตัวในเครื่องเดียว อุปกรณ์ตรวจจับ PIR ทั้งสองนี้ต้องตรวจจับผู้บุกรุก
เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัย หากคุณมีการประยุกต์ใช้งานที่ท้าทาย และต้องการขจัดการเตือนภัยที่ผิดพลาด 
การใช้ Quad จะมคีวามน่าเชื่อถืออย่างที่คุณต้องการ 

อุปกรณตรวจจับ TriTech PIR/ไมโครเวฟ ISC-BDL2 
   รุ่นนี้ได้ผสานรวมเทคโนโลยี PIR ที่ได้มาตรฐานเข้ากับเทคโนโลยีการตรวจจับแบบไมโครเวฟและ
การประมวลผลสัญญาณแบบปรับตัวได้ โดยมีการวิเคราะห์การรบกวนที่เปยมประสิทธิภาพ 
และปรับให้เข้ากับพื้นหลังเพื่อป้องกันการเตือนภัยผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทุกรุ่นเปยมประสิทธิภาพ
  กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 
Blue Line Gen 2  

เปรียบเทียบ Blue Line

อุปกรณตรวจจับ 
PIR มาตรฐาน

อุปกรณตรวจจับ 
Quad PIR

อุปกรณตรวจจับ TriTech PIR/
ไมโครเวฟ

การประมวลผลขั้นแรก   
เลือกใช้ระบบลดความผิดพลาดจากสัตว์เลี้ยงได้ มีในรุ่น WP – มีในรุ่น WP

การประมวผลแบบไมโครเวฟสามารถปรับได้ – – 

การตรวจจับการบุกรุกอัจฉริยะคือความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการตอบสนองต่อ
การฝาฝนระบบรักษาความปลอดภัยที่แท้จริงและการละเลยต่อทริกเกอร์การเตือนภัย
ที่ผิดพลาดมาก Bosch มีอุปกรณ์ตรวจจับที่ได้มาตรฐานให้เลือกหลายรุ่น เพื่อการท�างาน
ที่ไว้วางใจได้และการตรวจจับที่รวดเร็ว อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุกของ Bosch เหมาะกับ
การใช้งานทุกรูปแบบ – ตั้งแต่สภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายจนถึงสภาพแวดล้อมที่ยากล�าบาก 
และทนต่อสิ่งท้าทายที่หลากหลาย รวมถึงกระแสลมแรง วัตถุที่เคลื่อนที่ และสัตว์เลี้ยง
บริเวณใกล้เคียง
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การรักษาความปลอดภัย
ที่พิถพีิถัน
ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

อุปกรณ์ตรวจจับ Blue Line 
Gen 2 มีขนาดกะทัดรัด ออกแบบ
ให้มีสีกลางๆ และกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม 

อุปกรณ์ตรวจจับ Blue Line 
ทุกรุ่นได้รับการออกแบบโดยใช้
ประสบการณ์การตรวจจับการบุกรุก
ที่มีมากว่า 40 ป ให้อุปกรณ์ตรวจจับ
การเคลื่อนไหว Blue Line 
รักษาความปลอดภัยให้คุณ
ตั้งแต่วันนี้!

ดว้ยเหตุนี้ Bosch จึงไดร้ับการยกยอ่งจาก
วงการอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย
ใหเ้ป น็ผู น้�าที่มีความเชี่ยวชาญดา้นการตรวจจับ
การบุกรุกระดับโลก ชื่อเสียงของ Bosch เกิดขึ้น
จาการจัดเตรียมผลิตภัณฑท์ี่ตอบสนองความ
ตอ้งการของคุณอยา่งตอ่เนื่อง โดยใหค้วามส�าคัญ
กับประสิทธิภาพการท�างาน, ความนา่เชื่อถือ, 
ความทนทาน และการติดตั้งที่งา่ย

อุปกรณต์รวจจับของ Bosch สอดคลอ้งตาม
ขอ้ก�าหนดมาตรฐานตา่งๆ ทั่วโลก ในหอ้งปฏิบัติการ
ที่ทันสมัยของ Bosch เราพิสูจนย์ืนยันวา่อุปกรณ์
ตรวจจับของเราผา่นการทดสอบที่เขม้งวดที่สุด
ของแตล่ะมาตรฐาน Bosch ยังออกแบบดว้ยตัวเอง 
แมว้า่ตอ้งมีการทดสอบมากยิ่งขึ้น เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่
อุปกรณต์รวจจับปลอดภัยจากการรบกวนทาง
สิ่งแวดลอ้มอยา่งเเทจ้ริง ดังนั้น การปอ้งกัน
การเตือนภัยที่ผิดพลาดและประสิทธิภาพการ
ตรวจจับจึงสูงกวา่ขอ้ก�าหนดของประเทศหนึ่ง 
ท�าใหม้ั่นใจไดว้า่ดว้ยอุปกรณต์รวจจับของ Bosch 
ทั่วโลกจะไมม่ีที่หลบซอ่นส�าหรับผู บุ้กรุก



   ในปค.ศ. 2011 กลุ่มบริษัทบอช ได้ฉลองครบรอบ
สองวาระด้วยกันคือ ในวาระครบรอบ 125 ป 
แห่งการก่อตั้งบริษัท และครบรอบวันเกิดปที่ 150 
ของผู้ก่อตั้งบริษัท โอกาสนี้ไม่ได้เป็นเพียงการ
ย้อนร�าลึกถึงความหลังเท่านั้น หากเป็นการกระตุ้น
ให้เราแสดงให้เห็นว่าศักยภาพที่ผ่านมาของบริษัท
สามารถขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวสู่อนาคตได้อย่างไร 
ประวัติของบริษัทมีทั้งจังหวะขึ้นและลงในบางครั้ง 
แต่ก็เป็นจังหวะที่มีชีวิตชีวาตลอดเวลา เราเห็นว่า
ประวัติของบริษัทที่ผ่านมาคือแรงผลักดันให้เรา
มุ่งสู่สิ่งใหม่ และเหนือสิ่งอื่นใด นอกจากการสร้าง
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ แล้ว ก็คือ การมุ่งสู่
ความส�าเร็จ 

ระบบรักษาความปลอดภัย Bosch
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.bosch.co.th
หรือ ส่งอีเมล์มาที่
samarnt@th.bosch.com
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