
ระบบเตือนการบุกรุก | เครื่องควบคุมระบบเตือนการบุกรุก Easy Series

เครื่องควบคุมระบบเตือนการบุกรุก Easy Series ไดรับการออกแบบ
เพื่อใชในที่อยูอาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก อุปกรณควบคุมระบบจะมีเสียง
พูดขณะแสดงไอคอนซึ่งเคลื่อนไหวได เพื่อใหผูใชเขาใจขอมูลและงาน
ที่ตองทำไดอยางรวดเร็ว

เครื่องควบคุมระบบเตือนการบุกรุก Easy Series รองรับเครือขายระบบ
ความปลอดภัยทองถิ่นแบบไรสาย (wLSN) ซึ่งมีการสื่อสารแบบไรสาย
สองทิศทาง, ติดตั้งงาย, กำหนดคาอัตโนมัติ และใชงานกับอุปกรณไร
สายชนิดตางๆ

เครื่องควบคุมระบบเตือนการบุกรุก Easy Series
▶ จุดอินพุต (แบบใชสาย, แบบไรสาย, หรือทั้งสองแบบรวมกัน)

ทั้งหมด 32 จุด
▶ อุปกรณควบคุมระบบที่ใชสัญลักษณชวยใหใชงานงาย
▶ รวมเครื่องอานบัตรแบบ proximityเขาไวดวยกัน
▶ สามารถเลือกภาษาพูดไดหลายภาษา
▶ การลดการเตือนภัยที่ผิดพลาดขั้นสูง
▶ รองรับการสื่อสาร Conettix IP

▶ มีเครื่องหมุนโทรศัพทแบบดิจิตอล เครื่องหมุนโทรศัพทดวยเสียง
การสงขอความ และการยืนยันดวยเสียงแบบสองทาง

▶ รองรับซอฟตแวรการตั้งโปรแกรมระยะไกล (RPS)
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1. เครื่องควบคุมระบบเตือนการบุกรุก Easy Series มีอุปกรณบันทึก‐
เสียง (A) และอุปกรณบันทึกการตั้งคา (B) รวมไวแลว

2. บัสขอมูลระบบ
3. ITS-DX4020G อุปกรณสื่อสาร ITS-DX4020G

4. เสาอากาศสำหรับการเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย
5. การเชื่อมตอ USB กับแมขายในพื้นที่สำหรับการจัดการ
6. การเชื่อมตอสัญญาณเสียงกับเครื่องควบคุม
7. อุปกรณแผงควบคุมระบบ Easy Series

8. อุปกรณขยายอินพุต DX-2010

9. อุปกรณเชื่อมตอเครือขายอีเทอรเน็ต DX4020 Conettix

10. เครื่องสงเครือขายระบบความปลอดภัยทองถิ่นแบบไรสาย (wLSN)

11. อุปกรณ wLSN (อุปกรณเสริม)

ฟงกชัน

การลดการเตือนภัยที่ผิดพลาดขั้นสูง
เครื่องควบคุมระบบเตือนการบุกรุก Easy Series ปองกันการเตือนภัยที่
ผิดพลาดที่เกิดจากผูใช โดยอาศัยคุณลักษณะ เชน เสียงการแจงเตือนที่
เพิ่มขึ้นตามลำดับ และการประเมินภัยคุกคามดวยระบบอัจฉริยะ Easy
Series ใชวิธีการยืนยันการเตือนภัยที่ผิดพลาดขั้นสูง ซึ่งเกินกวา
มาตรฐานการลดการเตือนภัยที่ผิดพลาดของอุตสาหกรรม
การยืนยันสัญญาณเตือน
วิธียืนยันสัญญาณเตือนดวยวิธีนี้ ชวยลดการเตือนภัยที่ผิดพลาด เมื่อ
ระบบไมพรอมใชงาน หรือเพิ่มความนาเชื่อถือใหมากขึ้น

1. การยืนยันดวยเสียงแบบสองทาง: ชวยใหผูใชที่อยูไกล สามารถฟง
และพูดกับผูใชที่อยู ณ บริเวณปองกัน

2. การยืนยันแบบตอเนื่องเปนลำดับ : เมื่อเซ็นเซอรตั้งแตสองตัวขึ้นไป
ทำงานภายในชวงเวลาที่กำหนด ถือวาสัญญาณเตือนการบุกรุกได
รับการยืนยัน ตัวอยาง ถาทั้งเซ็นเซอรประตูและอุปกรณตรวจจับ
การเคลื่อนไหวทำงานทั้งคู ระบบจะสงรายงานแจงเตือนที่ไดมีการ
ยืนยันแลว

3. การประเมินภัยคุกคามดวยระบบอัจฉริยะ: เครื่องควบคุมระบบเตือน
การบุกรุก Easy Series ประเมินภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น โดยดู
จากระดับการปองกัน ประเภทของอินพุต สภาพเงื่อนไขอินพุต และ
จังหวะเวลาเหตุการณของระบบ ถาภัยคุกคามถึงขีดจำกัดเฉพาะ
ระบบจะสงรายงานแจงเตือนที่ไดรับการยืนยันแลว

การสื่อสารผานเครือขายที่ปรับการใชงานไดหลากหลาย
เครื่องควบคุมระบบเตือนการบุกรุก Easy Series มีการสื่อสารแบบไร
สายสองทิศทางระหวางเครื่องควบคุม และศูนยรักษาความปลอดภัย
สำหรับเครือขายอีเทอรเน็ตแบบใชสาย คุณสามารถติดตั้งอุปกรณเชื่อม
ตอเครือขายอีเทอรเน็ต DX4020 ได สำหรับเครือขายไรสาย คุณ
สามารถติดตั้งอุปกรณสื่อสาร ITS- DX4020-G ซึ่งรองรับบริการรับสง
ขอความ (SMS) ผานโทรศัพทมือถือ และอินเตอรเฟซแผงขั้วตอเดิม
ผาน USB

เครือขายระบบความปลอดภัยทองถิ่นแบบไรสาย
เครือขายระบบความปลอดภัยทองถิ่นแบบไรสาย (wLSN ) เปนระบบ
หนึ่งของผลิตภัณฑที่มีเครื่องรับสงแบบไรสาย ซึ่งสามารถใชงานการ
สื่อสารสองทิศทางไดเต็มรูปแบบระหวางอุปกรณสงสัญญาณ และ
อุปกรณไรสายที่มีการกำหนดคาเอง อุปกรณสงสัญญาณ wLSN ติดตอ
กับเครื่องควบคุมระบบเตือนการบุกรุก Easy Series ผานทางอินเต
อรเฟซบัสสี่สาย และทำหนาที่เปนตัวควบคุมเครือขายใหระบบ wLSN

ซอฟตแวรการตั้งโปรแกรมระยะไกล (RPS)
RPS เปนชุดซอฟตแวรที่ไมรวมอยูในชุด ใหงานกับคอมพิวเตอรที่ติด
ตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และมีโมเด็ม สามารถทำ
หนาที่เปนเครื่องมือสำหรับการตั้งโปรแกรมระยะไกล อุปกรณเก็บบันทึก
การควบคุมระยะไกล และแกปญหาเฉพาะหนาของเครื่องควบคุม

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

เครื่องควบคุมระบบเตือนการบุกรุก Easy Series ไดรับการออกแบบ
ตามมาตรฐานและผานการรับรอง, การตรวจสอบ ดังตอไปนี้:

พื้นที่ การรับรอง
ยุโรป CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC);

2006/95/EC Low-Voltage Directive
(LVD)   [DX4020][DX4020-CVS]
[DX4020 CVS Programmed]

เบลเยียม INCERT B-509-0045/b   [IUI-EZ1]

B-509-0044/d   [ICP-EZ2-AWT-xx]

B-509-0044/b

รัสเซีย GOST 12997-84, 60065-2002, 50009-2000,
51317.3.2-99, and 51317.3.3-99
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พื้นที่ การรับรอง
สหรัฐอเมริกา UL AMCX: Central Station Alarm Units

(UL1610, UL1635), AMTB: Control
Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX:
Local Alarm Units (UL609), APAW: Police
Station Alarm Units (UL365), APOU:
Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX:
Household Burglar Alarm System Units
(UL1023), UTOU: Control Units and
Accessories - Household System Type
(UL985)

AMCX7: Central Station Alarm Units
Certified for Canada (cULus), AOTX7:
Local Alarm Units Certified for Canada
(cULus), APAW7: Police Station Alarm
Units Certified for Canada (cULus),
APOU7: Proprietary Alarm Units Certified
for Canada (cULus), NBSX7: Household
Burglar Alarm System Units Certified for
Canada (cULus), UTOU7: Control Units
and Accessories - Household System
Type Certified for Canada (cULus)

CSFM 7167-1615:0223 CONTROL UNIT
(HOUSEHOLD)

FCC ESVAL00BEZ1

แคนาดา IC 1249A-EZM1

จีน CCC 2005031902000410
ญี่ปุน JATE A06-0041001

สวีเดน INTYG Nr08-423 Centralapparat

Nr08-424 Centralapparat-trådlös

ประเทศ การรับรอง
ฝรั่งเศส AFNOR

ออสเตรเลีย A-Tick

C-Tick

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งคา

ขอมูลของอุปกรณที่ใชงานรวมกันได

อุปกรณสื่อสาร PSTN
(ผนวกรวม)

รูปแบบ: BSIA Fast Format, Contact ID, SIA,
Network, (Voice Dialer)
การสงขอความสวนบุคคล: ขอความ SMS
และเสียงพูด

อุปกรณสื่อสาร‐
อินเทอรเน็ตโปรโตคอล
1, 3

อุปกรณตรวจจับเครื่องหมุนโทรศัพท
Conettix IP C900V2
อุปกรณเชื่อมตอเครือขายอีเทอรเน็ต
DX4020 Conettix

อุปกรณสื่อสาร GSM 1, 3 อุปกรณสื่อสาร Conettix ITS-300GSM
อุปกรณสื่อสาร ITS-DX4020-G

อุปกรณสื่อสารแบบ‐
คลื่นวิทย ุ(SAFECOM) 1,

2

SC2104 Series อุปกรณสื่อสารสำรอง
SC3100 Series อุปกรณสื่อสารแบบ‐
คลื่นวิทยุสำหรับการสงขอมูล
อุปกรณสื่อสารแบบคลื่นวิทยุสำหรับการสง‐
ขอมูลเต็มรูปแบบ SC4000 Series

สวิทซแมเหล็ก1 สวิทซแมเหล็กของ Bosch ทั้งหมด ไดแก‐
แบบรางติดตั้ง, แบบขั้วตอ, แบบชิ้นสวน‐
ขนาดเล็ก, แบบประตูเหนือศีรษะ และ แบบ‐
ยึดพื้นผิว

อุปกรณตรวจจับการ‐
บุกรุก1

อุปกรณตรวจจับการบุกรุกของ Bosch
ทั้งหมด ไดแก Blue Line, การไหวสะเทือน,
PIR, TriTech, โฟโตอิเล็กทริก และไมโครเวฟ
TriTech PIR

อุปกรณตรวจจับควัน‐
แบบสองสายและสี่‐
สาย1,3

อุปกรณตรวจควัน ความรอน และเครื่อง‐
ตรวจควันโฟโตอิเล็กทริกของ Bosch ที่ใชไฟ
12 V

อุปกรณขยายแบบใช‐
สาย

อุปกรณขยายอินพุต DX2010

อุปกรณเชื่อมตอ1, 2 D132A รีเลยยอนกลับของอุปกรณตรวจจับ
อุปกรณสำหรับเครือ‐
ขายระบบความ‐
ปลอดภัยทองถิ่นแบบไร‐
สาย (wLSN)1

อุปกรณ wLSN ทั้งหมดของ Bosch ไดแก
อุปกรณสงสัญญาณ (อุปกรณขยายอุปกรณ‐
ไรสาย) wLSN, อุปกรณตรวจจับการ‐
เคลื่อนไหวแบบไรสาย wLSN แบบ PIR และ
Dual Technology, อุปกรณตรวจจับกระจก‐
แตก wLSN, พวงกุญแจ wLSN, เซ็นเซอรวัด‐
ความเฉื่อย wLSN, หนาสัมผัสประตูและ‐
หนาตาง wLSN, เอาตพุตรีเลย wLSN
และไซเรน wLSN

1มีสิ่งตีพิมพตางๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารขอมูล โบรชัวร คูมือ‐
การติดตั้ง หรือคูมือผูใช
2มีจำหนายในประเทศที่ระบุเทานั้น ไมสอดคลองตามมาตรฐาน CE
3มีหลายชนิด ขึ้นกับพื้นที่ที่จำหนาย

ขอมูลจำเพาะดานเทคนิค

ขนาด

อุปกรณควบคุมระบบ: 12 ซม. x 17.7 ซม. x 2.5 ซม.
(4.7 นิ้ว x 7 นิ้ว x 1 นิ้ว)

กลองหุม AE1: 37 ซม. x 31.75 ซม. x 8.5 ซม.
(14.5 นิ้ว x 12.5 นิ้ว x 3.4 นิ้ว)

กลองหุมขนาดเล็ก 33 ซม. x 26.7 ซม. x 9.5 ซม.
(13 นิ้ว x 10.5 นิ้ว x 3.75 นิ้ว)

www.boschsecurity.com
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ขอควรคำนึงดานสิ่งแวดลอม

ความชื้นสัมพัทธ: 93% ±5% ที่ 32°C ±2°C (+90°F ±2°F)

อุณหภูมิ
ในการทำงาน

-10°C ถึง +49°C
(+14°F ถึง +120°F)

อุณหภูมิ
การจัดเก็บ

-10°C ถึง +55°C
(+14°F ถึง +130°F)

Environmental Class II

จุดอินพุต

จำนวนจุดอินพุตสูงสุด: 32
จุดอินพุตแบบเดินสาย,
ไรสาย, หรือผสมกัน:

แปด บนบอรด
• แบบใชสายเสนเดียว, สองโซน,

สวิตชตรวจจับการงัดแงะปลายสาย
(EOL) แบบคู หรือ ไรสาย

• จุดอินพุตทั้งหมดรองรับอุปกรณตรวจ‐
จับแบบสี่สาย, แตสำหรับอินพุต 1
สามารถรองรับอุปกรณตรวจจับควัน‐
แบบสองสายดวย

• อินพุตสำหรับการงัดแงะกลอง‐
หุม (ไมไดลดจำนวนจุดของจุดอินพุต)

จุดอินพุตขยายแบบใช‐
สาย:

ไมเกิน 24 ดวยโมดูลขยายอินพุต DX2010
สามโมดูล (ทั้งหมด 32)
แตละ DX2010 มีจุดอินพุตอีกแปดจุด เครื่อง‐
ควบคุมระบบเตือนการบุกรุก Easy Series
รองรับไดถึงสามโมดูล

จุดอินพุตขยายแบบไร‐
สาย

ไมเกิน 32 ดวยฮับ wLSN

เอาตพุต

บนบอรด: สี่
• รีเลยที่สามารถกำหนดคาไดหนึ่งตัว
• โซลิดสเตทที่กำหนดรูปแบบระบบได‐

สามตัว
• ตัวขับไซเรนที่อยูภายในสำหรับ‐

ลำโพงที่เปนอุปกรณเสริม (เอาตพุต 4
เทานั้น)

ไรสาย: สี่

ความจุ

อุปกรณควบคุมระบบ: สี่
• มีการแจงเปนเสียง
• ยอมรับรหัสผาน อุปกรณสั่งงานแบบ‐

ไรสาย หรือพวงกุญแจ wLSN สำหรับ‐
ใหผูใชเปดและปดการทำงาน

DX2010 โมดูลขยาย: สาม บนบัสเสริม
DX4020 โมดูล: หนึ่ง บนบัสเสริม
DX4020-G โมดูล หนึ่ง บนบัสเสริม
ฮับ wLSN: หนึ่ง บนบัสเสริม
ผูใช: 22 (1 อุปกรณหลัก, 20 ระบบ และ1 Duress)

รหัสผาน อุปกรณสั่ง‐
งานแบบไรสาย
และรีโมทควบคุมแบบ‐
ไรสาย wLSN

21 (หนึ่งตอผูใชหนึ่งคน ยกเวนผูใช Duress)

เหตุการณ: เหตุการณที่ผานมา 500 เหตุการณ พรอม‐
ทั้งบันทึกเวลาและวันที่ไว

ขอกำหนดดานกำลังไฟ

แหลงจายแรงดันไฟฟา‐
หลัก:

110 V, +10% หรือ -15% (47 Hz ถึง 62 Hz)
230 V, +10% หรือ -15% (47 Hz ถึง 62 Hz)

แรงดันไฟฟาเขาหลัก
(AC):

18 V (47 Hz ถึง 62 Hz)

แรงดันไฟฟาเขาหลัก
(DC):

18 V ไมกำหนดขั้ว

แรงดันไฟฟาเขารอง
(DC):

12 VDC, 7 Ah หรือ 18 Ah แบตเตอรี่แบบ‐
ชารจไฟได ใชกรดตะกั่ว มีการปดผนึก

กำลังไฟทั้งหมด: 1.4 A

กำลังไฟฟาเสริม: 1.0 A

ขอมูลการสั่งซื้อชุด Easy Series
ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ในชุดประกอบดวยเครื่องควบคุมหนึ่งเครื่อง, กลองใสเครื่อง, สวิตช‐
เตือนการบุกรุก, ศูนยควบคุมรูปวงรี, แหลงจายไฟแบบตอสายเขา
(100 V ถึง 250 V) และอุปกรณสั่งงานไรสาย RFID สองชิ้น ถาไมระบุ‐
เปนอยางอื่น
ภาษา หมายเลขประเภทสำหรับการใช‐

งานเชิงพาณิชย

ไมมี1 ICP‑EZUAWT‑002

ไมมี1 ICP‑EZ2AWT‑00

ภาษาอังกฤษ ICP‑EZ2AWT‑01

อังกฤษแบบอังกฤษ ICP‑EZ2AWT‑02

เยอรมัน ICP‑EZ2AWT‑03

ดัตช ICP‑EZ2AWT‑04

ฮังการี ICP‑EZ2AWT‑05

เชก ICP‑EZ2AWT‑06

โปแลนด ICP‑EZ2AWT‑07

อิตาเลียน ICP‑EZ2AWT‑08

สเปน ICP‑EZ2AWT‑09

สวีเดน ICP‑EZ2AWT‑10

ฝรั่งเศส ICP‑EZ2AWT‑11

โปรตุเกส ICP‑EZ2AWT‑12

รัสเซีย ICP‑EZ2AWT‑14

กรีก ICP‑EZ2AWT‑15

นอรเวย ICP‑EZ2AWT‑16

เดนมารก ICP‑EZ2AWT‑17

ฟนแลนด ICP‑EZ2AWT‑18

ตุรกี ICP‑EZ2AWT‑19

อาระบิก ICP‑EZ2AWT‑21

บัลแกเรีย ICP‑EZ2AWT‑22

โครเอเชีย ICP‑EZ2AWT‑25

เฟลมิช ICP‑EZ2AWT‑27

โรมาเนีย ICP‑EZ2AWT‑29

สโลวัก ICP‑EZ2AWT‑30

สโลวีเนีย ICP‑EZ2AWT‑31

เซอรเบีย ICP‑EZ2AWT‑32

1ตองซื้ออุปกรณบันทึกเสียงตางหากในการใชงาน
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2ชุดนี้เหมาะสำหรับการใชงานในสหราชอาณาจักรและมาพรอมกับ
แหลงจายไฟแบบเดินสายในเครื่อง (230 V)

ขอมูลการสั่งซื้อ wLSN Kit 1
ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ชุด wLSN ประกอบดวยชุด Easy Series และฮับ wLSN หนึ่งเครื่อง,
อุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR ผาน wLSN หนึ่งเครื่อง, หนาสัมผัส‐
กับประตู/หนาตาง wLSN ขนาดเล็กหนึ่งเครื่อง และรีโมทสั่งงาน wLSN
หนึ่งชิ้น
ภาษา หมายเลขประเภทสำหรับการใช‐

งานเชิงพาณิชย
ภาษาอังกฤษ ICP‑EW1AWT‑01

อังกฤษแบบอังกฤษ ICP‑EW1AWT‑02

ดัตช ICP‑EW1AWT‑04

ฮังการี ICP‑EW1AWT‑05

โปแลนด ICP‑EW1AWT‑07

อิตาเลียน ICP‑EW1AWT‑08

สเปน ICP‑EW1AWT‑09

สวีเดน ICP‑EW1AWT‑10

โปรตุเกส ICP‑EW1AWT‑12

รัสเซีย ICP‑EW1AWT‑14

กรีก ICP‑EW1AWT‑15

เดนมารก ICP‑EW1AWT‑17

ตุรกี ICP‑EW1AWT‑19

อาระบิก ICP‑EW1AWT‑21

โรมาเนีย ICP‑EW1AWT‑29

ขอมูลการสั่งซื้อชุด wLSN 2
ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ชุด wLSN kits ประกอบดวยชุด Easy Series และฮับ wLSN หนึ่งเครื่อง,
เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวคู wLSN หนึ่งเครื่อง, หนาสัมผัสกับประตู/
หนาตาง wLSN ขนาดเล็กหนึ่งเครื่อง และรีโมทควบคุมแบบไรสาย
wLSN หนึ่งอัน
ภาษา หมายเลขประเภทสำหรับการใช‐

งานเชิงพาณิชย
ดัตช ICP‑EW2AWT‑04

กรีก ICP‑EW2AWT‑15

ขอมูลการสั่งซื้อ wLSN Kit 3
ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ชุด wLSN ประกอบดวยชุด Easy Series และฮับ wLSN หนึ่งเครื่อง,
อุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR ผาน wLSN หนึ่งเครื่อง, เครื่อง‐
ตรวจจับควันผาน wLSN หนึ่งเครื่อง, หนาสัมผัสกับประตู/หนาตาง wLSN
ขนาดเล็กหนึ่งเครื่อง และรีโมทสั่งงาน wLSN หนึ่งชิ้น
ภาษา หมายเลขประเภทสำหรับการใช‐

งานเชิงพาณิชย
เยอรมัน ICP‑ EW3AWT ‑03

ฟนแลนด ICP‑ EW3AWT ‑18

ขอมูลการสั่งซื้อ wLSN Kit 4
ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ชุด wLSN ประกอบดวยชุด Easy Series และฮับ wLSN หนึ่งเครื่อง,
อุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR ผาน wLSN สองเครื่อง, หนาสัมผัส‐
กับประตู/หนาตาง wLSN ขนาดเล็กหนึ่งเครื่อง และรีโมทสั่งงาน wLSN
หนึ่งชิ้น
ภาษา หมายเลขประเภทสำหรับการใช‐

งานเชิงพาณิชย
ฝรั่งเศส ICP‑ EW4AWT ‑11

ขอมูลการสั่งซื้อชุด Easy Series
เอเชียแปซิฟก อเมริกากลาง และใต
ในชุดประกอบดวยเครื่องควบคุมหนึ่งเครื่อง, กลองใสเครื่อง, ศูนย‐
ควบคุมรูปวงรี, แหลงจายไฟแบบตอสายเขา (100 V ถึง 250 V)
และอุปกรณสั่งงานไรสาย RFID สองชิ้น ถาไมระบุเปนอยางอื่น
ภาษา หมายเลขประเภทสำหรับการใช‐

งานเชิงพาณิชย

ไมมี1 ICP‑EZ2AWU‑00

ไมมี2 ICP‑EZ0AVU‑00

ภาษาอังกฤษ ICP‑EZ2AWU‑01

จีน ICP‑EZ2AWU‑13

ญี่ปุน ICP‑EZ2AWU‑20

ออสเตรเลีย ICP‑EZ2AWU‑23

สเปน ICP‑EZ2AWU‑24

กวางตุง ICP‑EZ2AWU‑26

โปรตุเกส ICP‑EZ2AWU‑28

ไทย ICP‑EZ2AWU‑33

เกาหลี ICP‑EZ2AWU‑34

1ตองซื้ออุปกรณบันทึกเสียงตางหากในการใชงาน
2ตองซื้ออุปกรณบันทึกเสียง แหลงจายไฟ และกลองหุม ตางหากในการ
ใชงาน

ขอมูลการสั่งซื้อชุด Easy Series
สหรัฐอเมริกา
ในชุดประกอบดวยเครื่องควบคุมหนึ่งเครื่อง, กลองใสเครื่อง, ศูนย‐
ควบคุมรูปวงรี, แหลงจายไฟแบบตอสายเขา (110 V สำหรับ‐
สหรัฐอเมริกา) และอุปกรณสั่งงานไรสาย RFID สองชิ้น ถาไมระบุเปน‐
อยางอื่น
ภาษา หมายเลขประเภทสำหรับการใช‐

งานเชิงพาณิชย

ไมมี1 ICP‑EZ2AXU‑00

ภาษาอังกฤษ ICP‑EZ2AXU‑01

สเปน ICP‑EZ2AXU‑24

เกาหลี ICP‑EZ2AXU‑34

1ตองซื้ออุปกรณบันทึกเสียงตางหากในการใชงาน

www.boschsecurity.com
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ขอมูลการสั่งซื้อชุด Easy Series
แคนาดา
ในชุดประกอบดวยเครื่องควบคุมหนึ่งเครื่อง, กลองใสเครื่อง, ศูนย‐
ควบคุมรูปวงรี, แหลงจายไฟแบบตอสายเขา (110 V สำหรับแคนาดา)
และอุปกรณสั่งงานไรสาย RFID สองชิ้น ถาไมระบุเปนอยางอื่น
ภาษา หมายเลขประเภทสำหรับการใช‐

งานเชิงพาณิชย

ไมมี1 ICP‑EZ2AYU‑00

ภาษาอังกฤษ ICP‑EZ2AYU‑01

ฝรั่งเศส ICP‑EZ2AYU‑11

1ตองซื้ออุปกรณบันทึกเสียงตางหากในการใชงาน

ขอมูลการสั่งซื้อ
ICP‑EZM2‑NA เครื่องควบคุมระบบเตือนการ
บุกรุก
เครื่องควบคุมหนึ่งเครื่องพรอมดวยกลอง‐
หุมมาตรฐาน AE1, ฮารดแวรตางๆ
และอุปกรณสั่งงานแบบไรสายสองอัน

ICP-EZM2-NA

ICP‑EZM2‑EU เครื่องควบคุมระบบเตือนการ
บุกรุก
เครื่องควบคุมหนึ่งเครื่องพรอมดวยกลอง‐
หุมมาตรฐาน AE1, ฮารดแวรตางๆ
และอุปกรณสั่งงานแบบไรสายสองอัน

ICP-EZM2-EU

ICP‑EZM2‑UK เครื่องควบคุมระบบเตือนการ
บุกรุก
เครื่องควบคุมหนึ่งเครื่องพรอมดวยกลองหุม
UK หมอแปลง ฮารดแวรตางๆ และอุปกรณ‐
สั่งงานแบบไรสายสองอัน

ICP-EZM2-UK

ICP‑EZM2‑LC เครื่องควบคุมระบบเตือนการ
บุกรุก
แผงวงจรของเครื่องควบคุมหนึ่งแผงแบบ‐
ไมมีกลอง

ICP-EZM2-LC

ICP-EZM2-R เครื่องควบคุมระบบเตือนการ
บุกรุก
เครื่องควบคุม แหลงจายไฟ และสวิตช‐
ตรวจจับการงัดแงะซึ่งประกอบสำเร็จใน‐
กลองหุมกะทัดรัด

ICP-EZM2-R

ICP-EZM2-CA เครื่องควบคุมระบบเตือนการ
บุกรุก
เครื่องควบคุมหนึ่งเครื่องพรอมดวยกลอง‐
หุมมาตรฐาน AE1, ฮารดแวรตางๆ
และอุปกรณสั่งงานแบบไรสายสองอัน
สำหรับประเทศแคนาดาเทานั้น

ICP-EZM2-CA

อุปกรณเสริมฮารดแวร
IUI‑EZ1 อุปกรณควบคุมระบบ รูปไข
อุปกรณควบคุมระบบที่มีลำโพง ไมโครโฟน
ปุมตั้งการทำงาน และอุปกรณระดับน้ำชวย‐
ในการติดตั้ง

IUI-EZ1

IUI‑EZ1-FM ชุด ติดตั้ง แบบฝง
ชุดติดตั้งแบบฝงสำหรับศูนยควบคุม IUI-EZ1

IUI-EZ1-FM

สวิตชตรวจจับการงัดแงะคู ICP‑EZTS
สวิตชตรวจจับการงัดแงะแบบรวมที่มีหวง‐
สายไฟสำหรับเอาตพุตการงัดแงะเพิ่มเติม

ICP-EZTS

ขอมูลการสั่งซื้อ

ICP‑EZPK ปุม ตั้งโปรแกรม 
ปุมสีฟาสำหรับการรับสงขอมูลกับเครื่อง‐
ควบคุมระบบเตือนการบุกรุก Easy Series

ICP-EZPK

ICP-EZRU2-V3 ปุมอัปเดทรอม
ปุมสำหรับการอัปเกรดแฟลช

ICP-EZRU2-V3

ICP‑EZPS แหลงจายไฟ มีสายภายใน 
สำหรับใชในยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย‐
แปซิฟก อเมริกากลางและใต แรงดันไฟฟา‐
เขาหลัก 100 VAC ถึง 240 VAC

ICP-EZPS

ICP‑EZPS‑FRA  แหลงจายไฟ AFNOR
สำหรับใชในฝรั่งเศส จายไฟ 14 VDC
และแหลงจายไฟสำรองแยกตางหาก

ICP-EZPS-FRA

ICP‑TR1822‑CAN หมอแปลง ในตัว 
สำหรับใชในแคนาดา แรงดันไฟฟาเขา‐
หลัก 110 VAC แรงดันไฟฟาเขาสำรอง 18
VAC, 22 VA

ICP-TR1822-CAN

CX4010 หมอแปลงแบบปลั๊กเสียบ
สำหรับใชในอเมริกาเหนือ แรงดันไฟฟา‐
หลัก 110 VAC แรงดันไฟฟารอง 18 VAC,
22 VA

CX4010

หมอแปลงแบบปลั๊กเสียบ TF008
สำหรับใชในออสเตรเลียและนิวซีแลนด
แรงดันไฟฟาเขาหลัก 240 VAC แรงดัน‐
ไฟฟาเขารอง 18 VAC, 1.3 A ประกอบดวย‐
ฟวสความรอน (thermal fuse) และสายลอย‐
แบบสามสายและมีการตอลงดิน

TF008

ICP-EZ-RS ขอบปรับตั้งสำหรับ ICP-EZM2-R
แผนคั่นพลาสติกสำหรับแตงและจัด‐
ระเบียบการเดินสายลงในกลองหุม ICP-
EZM2-R

ICP-EZ-RS

ISW-BMASK-10 มาสคเครื่องตรวจจับการ
เคลื่อนไหว
ประกอบดวยแผนปดพลาสติกแบบติด‐
แนน 10 แผน ซึ่งใชสำหรับควบคุมการ‐
เปดใชงานเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว
wLSN (เครื่องมือติดตั้ง)

ISW-BMASK-10

IUI‑EZT‑5 Easy Series ชุดอุปกรณสั่งงาน
แบบไรสาย
อุปกรณสั่งงานระยะใกลแบบไรสาย Easy
Series หาอัน

IUI-EZT-5

IUI-EZTR-5 Easy Series ชุดอุปกรณสั่งงาน
แบบไรสาย (สีแดง)
อุปกรณสั่งงานระยะใกลแบบไรสาย Easy
Series (สีแดง) หาอัน

IUI-EZTR-5

IUI-EZTO-5 Easy Series ชุดอุปกรณสั่งงาน
แบบไรสาย (สีสม)
อุปกรณสั่งงานระยะใกลแบบไรสาย Easy
Series (สีสม) หาอัน

IUI-EZTO-5

IUI-EZTG-5 Easy Series ชุดอุปกรณสั่งงาน
แบบไรสาย (สีเขียว)
อุปกรณสั่งงานระยะใกลแบบไรสาย Easy
Series (สีเขียว) หาอัน

IUI-EZTG-5

IUI-EZTY-5 Easy Series ชุดอุปกรณสั่งงาน
แบบไรสาย (สีเหลือง)
อุปกรณสั่งงานระยะใกลแบบไรสาย Easy
Series (สีเหลือง) หาอัน

IUI-EZTY-5
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ขอมูลการสั่งซื้อ
DX2010 ตัวขยายอินพุต 
มีการขยายแบบใชสาย เพื่อเพิ่มจุดอินพุต‐
อีกแปดจุด รวมบอรด DX2010

DX2010

DX4020 Conettix อุปกรณเชื่อมตอเครือ
ขายอีเทอรเน็ต
ทำใหเครื่องควบคุมใชงานรวมกับโมดูลมี‐
การสื่อสารสองทิศทางบนเครือขายอีเทอร‐
เน็ต

DX4020

ITS-DX4020-G อุปกรณสื่อสาร GPRS/GSM
อุปกรณสื่อสารที่มีความปลอดภัย
และอเนกประสงคซึ่งสื่อสารกับอุปกรณรับ‐
สัญญาณ Conettix ของ Bosch Security
System, Inc.

ITS-DX4020-G

ตัวเลือกซอฟตแวร
ซอฟตแวรการตั้งโปรแกรมระยะไกล
ระหวางประเทศ
ซอฟตแวรสำหรับการตั้งโปรแกรมเครื่อง‐
ควบคุมระยะไกลหรือเฉพาะแหง ตองการ‐
ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows®

RPS-INTL

www.boschsecurity.com
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ประเทศไทย:
บริษัท โรเบิรต บอช จำกัด
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 11 สีลม บางรัก
กรุงเทพ 10500
โทรศัพท: +66 2639 3111
แฟกซ: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th

Represented by
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