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Не е необходимо сигурността на вашия дом и семейство да бъде сложна 
задача. Ето защо ние направихме алармената система Ultima толкова лесна 
за използване – всичко се извършва само с “едно натискане на бутон”.

Solution Ultima ICP-CC488
Сигурност за дома, на която можете  
да се доверите
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Спете спокойно. Ние ще се погрижим  
за сигурността на вашия дом.
Работили сте усърдно за всичко, което притежавате. Вашият дом е вашата крепост. 

Гарантирайки пълна защита, централата Solution Ultima осигурява интелигентно електронно 

наблюдение за вашия дом или офис. 

Solution Ultima използва най-новите микропроцесорни технологии и предлага ненадмината 

функционалност в комбинация с превъзходна надеждност и характеристики. Системата 

Solution Ultima е проектирана, за да осигури гъвкавост и индивидуален стил. Bosch Системи 

за сигурност предлага пълна гама продукти за нуждите на вашия дом или офис, гарантирайки 

защита, на която можете да се доверите.

Спокойствие и сигурност
Алармената система от Bosch гарантира вашето 
спокойствие. Независимо дали сте в дома си или 
извън него, Solution Ultima ви дава допълнителна 
защита срещу заплахи за живота или имуществото 
ви. Когато е свързана към центъра за мониторинг, 
алармената централа Bosch може да осигури 
навременна помощ за вашето семейство и за 
ценното ви имущество.

Лесно използване
Всичко се извършва само с “едно натискане на 
бутон”. Само чрез натискане и задържане на бутона 
‘#AWAY’ можете да поставите вашата система в 
охранителен режим Away (излизане от дома). За да 
деактивирате охранителния режим, просто трябва да 
въведете своя четирицифрен код. 
Алармените системи са инвестиция в бъдещата 
сигурност на вашия дом и семейство. Използвайте 
възможността периодично да тествате системата с 
едно натискане на бутон и се наслаждавайте на 
спокойствието, че тя винаги работи оптимално. 
Натиснете и задръжте бутона ‘1’, за да тествате 
сирената, натиснете и задръжте бутона ‘2’, за да 
тествате вътрешната сирена, или натиснете и 
задръжте бутона ‘3’, за да проверите работата на 
светлинната сигнализация. 
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Модерна и стилна клавиатура
Solution Ultima ви позволява да избирате измежду 
LED клавиатура или LCD  клавиатура (с икони). 
Малките и дискретни клавиатури пасват на 
обзавеждането на всеки дом.

Прости икони или индикатори ви информират за статуса на 
вашата система по всяко време.

Безжично или кабелно свързване
Понякога е трудно да се прекарват кабели до най-
подходящите за детекторите места. Използвайки 
усъвършенствани технологии, безжичните 
детектори на Bosch могат да бъдат поставени 
навсякъде без нужда от прекарване на неестетични 
кабели. Клавиатури могат да бъдат монтирани на 
всеки вход в сградата за ваше удобство или можете 
да контролирате системата чрез безжични 
дистанционни устройства с формата на 
ключодържатели.

Символът ON или #AWAY показва, че 
системата е в режим на охрана и е 
готова да защити вашия дом, когато 
отсъствате.

Символът ON или *Stay показва, че 
системата е в режим на охрана и е 
готова да ви защити, когато сте у 
дома.



Гъвкава сигурност
Solution Ultima притежава осем програмируеми 
зони, които могат да се използват за регистриране 
на влизане с взлом, пожар, неоторизирани 
промени в системата или задействане на паник-
бутони.
Вашата система Solution Ultima може да бъде 
програмирана да управлява различни устройства, 
като например осветление, гаражни врати или 
електрически ключалки. Тя също така предлага 
специални сигнали на сирената при известяване за 
възникнал пожар.
Solution Ultima може да бъде конфигурирана така, 
че да контролира две отделни групи. Това ви дава 
гъвкавостта на една алармена система, която 
функционира като две. Къщата и гаражът/
пристройката могат да бъдат свързани към една 
система без допълнителни разходи!
Всички потребители на системата могат да имат 
достъп до първата зона, до втората зона или до 
двете! Всяка от зоните може да известява различни 
охранителни компании – перфектна конфигурация 
за споделени търговски помещения.

Възможност за лесно 
активиране на 
охранителен режим
Системата Solution 
Ultima може да 
бъде 
програмирана да 
използва малко 
безжично 
дистанционно 
управление с формата на 
ключодържател. Тези малки 
устройства ви позволяват да 
активирате и деактивирате 
охранителния режим на системата, 
когато напускате дома си, чрез 
натискане само на един бутон. Безжичното 
дистанционно управление може да се използва и 
за активиране на охранителния режим Stay, да 
функционира като мобилен паник-бутон или да 
служи за включване на осветлението и за отваряне 
на гаражни врати.
Бизнес потребителите могат да се възползват от 
функцията за автоматично активиране на 
охранителния режим. Дори ако персоналът 
пропусне да активира охранителния режим, когато 
напуска помещенията, тази функция ще извърши 
автоматично активиране, за да гарантира 
постоянна защита.



Допълнителна сигурност
Специална клавиатура за спалня може да бъде 
монтирана в системата, за да ви осигури 
допълнителна сигурност и удобство, докато спите. 
Можете да активирате и деактивирате охранителния 
режим с натискане на един бутон, както и да 
използвате функцията за паник-бутон.

Надеждност, на която можете да 
разчитате

Алармените централи Solution са лидери на пазара от повече от 20 
години. Те са разработени чрез постоянна обратна връзка с 
потребителите и влагане на хиляди човекочасове всяка година. 
Резултатът е добре изпитана, тествана и постоянно 
усъвършенствана система. Тя е проектирана да работи 
безпроблемно дълги години – нещо, което очаквате от Bosch.

Удобство
Ако функцията за автоматично пренасочване на 
телефонните разговори е програмирана и активирана, тя 
ще пренасочи всички входящи повиквания към друг 
номер, когато напуснете помещенията. Когато се върнете 
и деактивирате охранителния режим, пренасочването на 
телефонните разговори се отменя автоматично. По този 
начин няма да пропуснете важен разговор.



Вътрешно и външно  f
осветление
Сирени и звънци f
Автоматични гаражни врати f
Бариери  f
Врати и прозорци f
Устройства за наблюдение  f
на процеси
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Bosch Solution Ultima 
Сигурността, от която се нуждае вашият дом.

Чрез Solution Ultima можете  
да управлявате широка гама 
оборудване за сигурност и 
устройства в дома: 

Функции
8 напълно програмируеми зони f
16 кода – 8 кода за клавиатура, 8 RF кода f
16 безжични устройства (детектори) f
Разделяне на две отделни групи f
Охранителни режими STAY / AWAY (оставане/ f
излизане)
Предупредителен сигнал за входно и изходно време f
Автоматично активиране на охранителен режим f
Отдалечено активиране на охранителен режим по  f
телефон
Автоматично игнориране на зона (Zone Lockout) f
Памет за 40 събития (отчети по потребителски код,  f
алармено задействане по зони и др.)
Поддръжка на LED и LCD клавиатури (с икони) f
Програмируеми изходи за управление на външни  f
устройства
Динамична проверка на батерията f
Тестов режим за движение (Walk test mode) f
Известяване на мониторинг център f
Известяване на собственика (чрез телефон) f
5 програмируеми изхода f
Двоен таймер за входно време f
Наблюдение за отпадане на мрежовото захранване f
Наблюдение за неизправност на телефонната линия f
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Съвместими аксесоари

RF280ETHS — Безжичен димен детектор, комбиниращ 
фотоелектричен и топлинен сензор за минимизиране на 
фалшивите аларми и надеждно пожароизвестяване.

RF3401E — Безжичен магнитен контакт, подходящ за 
монтиране при врати и прозорци.

RF3503E — Безжичен паник-бутон, който изпраща сигнал 
към системата за сигурност.

RF3334E — Предавател с четири бутона за управление 
на режимите STAY (оставане) и AWAY (излизане), паник 
функция и контрол на допълнителни устройства в дома.

Детектори за движение Blue Line – Висококачествени 
детектори за движение, достъпни във версия PIR, Quad 
или Tritech.

RF3212E — Приемник (433MHz) за работа с безжичните 
аксесоари на Solution Ultima.

RF940E — Безжичен пасивен инфрачервен детектор за 
движение с покритие 12m x 12m.

ICP-CP508W LED — LED клавиатура за използване със се-
рията алармени централи Solution. LED индикаторите показ-
ват състоянието на системата. Състоянието на зоните се по-
казва чрез цифри в горната част на дисплея.

RF835E — Безжичен TriTech® детектор за движение с 
покритие 11m x 11m и усъвършенствана технология, 
която разпознава и игнорира домашните любимци.

ICP-CP508LW — LCD клавиатура за използване със серията 
алармени централи Solution. Тя е със защитно капаче. Разбира-
еми и лесни за наблюдение символи (икони) показват състоя-
нието на системата.


