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verkrijgbaar is en kunnen tevens als standalone-
apparaten worden bediend.

Er worden voortdurend nieuwe formaten en functies 
toegevoegd aan de ontvangers. Dankzij de handige 
voorziening waarmee upgrades met één knop kunnen 
worden uitgevoerd, installeert u nieuwe firmware met 
het grootste gemak. Ook het programmeren van de 
ontvangers is uiterst eenvoudig met behulp van een  
pc-softwarepakket of het bedieningspaneel van de 
ontvanger.

Belangrijkste voordelen van Conettix-ontvangers:
• Veelzijdigheid
•  Intelligente functies om formaten sneller te 

detecteren
•  Ondersteuning van verificatie via een  

spreek/luister-verbinding
• Eenvoudig aan te passen

De Conettix-productfamilie is een complete lijn 
communicatieproducten voor inbraakdetectie en 
brandmeldsystemen. Conettix omvat communicatie-
oplossingen voor beveiligingssystemen, en ontvangers 
voor alarmcentrales. De Conettix-producten zorgen voor 
betrouwbare gegevenstransmissie via uiteenlopende 
transmissiekanalen en -formaten om gegevens te 
uploaden en downloaden, alarmen door te melden naar 
alarmcentrales en gebeurtenissen te rapporteren.

De ontvanger dient als de toegangspoort tot de 
alarmcentrale. En de uiterst veelzijdige D6600- en 
D6100-ontvangers vervullen die rol uitstekend.

De grote kracht van deze ontvangers is dat ze informatie 
over gebeurtenissen kunnen ontvangen in meer dan 
76 verschillende formaten en via diverse transmissie-
kanalen. Beide ontvangers zijn compatibel met 
uiteenlopende automatiseringssoftware die wereldwijd 
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D6100-ontvanger
De D6100-ontvanger wordt geleverd met een vaste configuratie met twee 
PSTN-lijnen. Het compacte ontwerp van de D6100 maakt deze ontvanger 
zeer geschikt voor toepassingen als kleine alarmcentrales, besloten 
woongebieden, beveiligingskantoren en campussen.

D6600-ontvanger
De D6600-ontvanger is geconfigureerd met vier PSTN-lijnen, die kunnen 
worden uitgebreid tot 32 lijnen. Deze bekroonde ontvanger biedt een 
ongeëvenaard verwerkingsvermogen in een compacte behuizing. 
Met aanvullende hardwarecomponenten ondersteunt de D6600 transmissie 
via IP-netwerken en dient hij als draadloze ontvanger. De ontvanger is 
uitermate geschikt voor grote alarmcentrales.

Door hun uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, veelzijdigheid en 
gebruiksvriendelijkheid bieden de D6100- en D6600-ontvangers de ideale 
oplossing. De ontvangers kunnen vrijwel alle formaten voor 
beveiligingscommunicatie via diverse transmissiekanalen ontvangen, 
waardoor u ze in vrijwel iedere situatie kunt toepassen.

D6100-ontvanger

D6600-ontvanger

Conettix Receiver: uiteenlopende formaten via 
diverse transmissiekanalen
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Een traditie van kwaliteit en 
innovatie

Al meer dan 100 jaar staat de naam 
Bosch voor kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Bosch Security 
Systems is er trots op u een breed 
pakket van systemen en componenten 
te kunnen bieden op het gebied van 
Brand- en Inbraakdetectie, CCTV, 
Public Address, Congres, Paging en 
Sociale Alarmering, die u helpen een 
oplossing te vinden voor elke 
gewenste toepassing. We zijn een 
wereldwijd actieve 
voorkeursleverancier van innovatieve 
technologie die wordt ondersteund 
door het hoogste niveau van service 
en support. Als u oplossingen nodig 
hebt waar u op kunt vertrouwen, kies 
dan voor Bosch.


