Blue Line-inbraakdetectors
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Méér dan alleen een detector
Of u nu een woning bezit of een bedrijf runt,
u hebt een beveiligingssysteem nodig waarop
u kunt vertrouwen. De Blue Lineinbraakdetectors houden een oogje in het zeil.

Zeg vaarwel tegen ongewenste alarmen

Blue Line-inbraakdetectors leveren u de zekerheid van

Waar hebt u het meeste last van wanneer u de verkeerde

het geavanceerde First Step Processing (FSP). Deze

beveiligingsapparatuur bezit? De irritatie vanwege

uiterst geavanceerde technologie analyseert bewegingen

ongewenste alarmen, waardoor u tijd en geld verspilt,

en onderscheidt menselijke doelobjecten van andere

elke keer dat u uw systeem moet resetten of contact

bewegingsbronnen, zoals een bewegende plant.

met uw bewakingsdienst moet opnemen. Of nog erger,

Afhankelijk van de Blue Line-uitvoering die u kiest, kan

u moet misschien wel naar uw bedrijf rijden om het

uw detector bewegingen van uw huisdieren of waakhond

alarm te controleren en zelfs de politie te woord staan

uitsluiten, zodat u alleen te maken krijgt met geldige

als deze al is gearriveerd. Daarom hebt u een

alarmen en niet met hinderlijke oproepen die uw

beveiligingssysteem nodig waarop u kunt vertrouwen.

vertrouwen in uw beveiliging ondermijnen.

Standaard PIR-detector
ISM-BLP1

Pet Friendly® PIR-detector
ISM-BLP1-P

Deze passieve infrarooddetector (PIR-detector)
biedt de perfecte balans tussen prestaties en
kosten. Gebruik deze uitvoering wanneer u niet
te maken hebt met de extra uitdagingen in de
vorm van huisdieren of ruimtes met veel
activiteit.

Net als de standaard PIR-detector maakt dit
model gebruik van de Bosch-technologie voor
ongevoeligheid voor huisdieren om een
onderscheid te maken tussen mensen en dieren
(maximaal 14 kg). Gebruik dit model om het aantal
ongewenste alarmen dat wordt veroorzaakt door
katten, honden of andere kleine dieren in uw huis
tot een absoluut minimum te beperken.
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Wat maakt Blue Line-inbraakdetectors anders, buiten
de fraaie vormgeving en het unieke blauwe licht?
Modulariteit.
Bij andere merken moet u voor extra mogelijkheden
speciale detectors kopen. Bij Blue Line hoeft dat niet.
Onze detectors worden geleverd met een breed scala
aan opties, waarmee u uw beveiliging kunt upgraden of
uitbreiden, precies zoals u wilt.

Uw Blue Line-inbraakdetector past zich aan de
omgeving aan. Door de temperatuurschommelingen te
compenseren worden gegarandeerd optimale prestaties
geleverd, ongeacht de omstandigheden in het bewaakte
vertrek. Bovendien is de detector afgedicht om te
voorkomen dat er lucht en insecten binnendringen.
Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over het
onderhoud van uw detector.

Quad PIR-detector
ISM-BLQ1

TriTech® PIR/radardetector
ISM-BLD1

TriTech® PIR/radardetector
ISM-BLD1-P

Eén unit bestaat uit twee PIR-detectors.
Een alarm wordt pas geactiveerd als
beide PIR's het alarm melden. Wanneer
er sprake is van regelmatige beweging
in een bepaald gedeelte van de ruimte
die ervoor zorgt dat één PIR-detector
standaard een alarm activeert, zorgt
een Quad-uitvoering voor de gewenste
betrouwbaarheid.

Deze uitvoering combineert standaard
PIR-technologie met radardetectie en
geavanceerde signaalverwerking, wat de
beste analyse van storingen oplevert.
Dezelfde detector is ook leverbaar met
ongevoeligheid voor (huis)dieren met
een gewicht van maximaal 45 kg.

Net als de standaard PIR/Radar-detector,
maakt deze uitvoering gebruik van het
exclusieve verwerkingssysteem van
Bosch dat de detector ongevoelig maakt
voor (huis)dieren. Gebruik deze detector
om te voorkomen dat ongewenste
alarmen worden veroorzaakt door
(huis)dieren met een gewicht tot 45 kg
die in het pand aanwezig kunnen zijn.
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U kunt een van deze modules aansluiten op uw Blue Line-detector en zo uw beveiliging verder verbeteren

Kleurencameramodule
ISM-BLA1-CC
Zwart-witcameramodule
ISM-BLA1-CM

Sirenemodule
ISM-BLA1-SM

LED-module
ISM-BLA1-LM

Cameramodules

LED-module

Blue Line-cameramodules worden geleverd in kleuren- en

De LED-„nachtlamp”-module geeft licht wanneer u het

zwart-wit-uitvoeringen. Uw camera kan continu opnemen

nodig hebt. De module word geactiveerd door

of zo worden ingesteld dat deze 15 of 90 seconden nadat

bewegingsdetectie waardoor het licht van de LED-

een alarm is getriggerd wordt geactiveerd, zodat u de

module aangaat in de ruimte waar de detector hangt.

informatie krijgt die u nodig hebt.

U stelt zelf de helderheid in; zo kan bijvoorbeeld de
hal 's nachts zwak worden verlicht, zodat u de badkamer

Sirenemodule

gemakkelijk kunt vinden, of de weg naar de keuken als

Een ander aanvullend Blue Line-apparaat is de

u 's nachts nog even een tussendoortje wilt halen. Als de

sirenemodule. De sirene is esthetisch ontworpen en kan

stroom uitvalt, wordt de nachtlampmodule gevoed via

worden aangesloten op de detector om de hoeveelheid

de accu van uw beveiligingssysteem, zodat u licht heeft

beveiligingsapparatuur in uw pand, de bekabeling en het

wanneer u dat het meest nodig heeft. De module kan

aantal gaten in de muren te verminderen.

tevens worden in- of uitgeschakeld.
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Nu of later – de keuze is aan u

Flexibiliteit, betrouwbaarheid, modulariteit

Installeer uw Blue Line-inbraakdetector nu en breid deze

Flexibiliteit, betrouwbaarheid, modulariteit - drie redenen

later uit. Op basis van deze ﬂexibiliteit is Blue Line niet

waarom Blue Line-inbraakdetectors de ideale oplossing is

alleen uw ideale inbraakdetector op dit moment, maar ook

voor uw veiligheid. Neem voor meer informatie contact

voor de komende jaren.

op met uw Bosch Security-leverancier, of ga naar
www.boschsecurity.nl voor technische speciﬁcaties van

Beveiliging waar dat nodig is en waar u maar wilt
Blue Line-inbraakdetectors hebben een aantrekkelijke
vormgeving en zijn geschikt voor plafond- of
wandmontage. Door de neutrale kleur van de detectors
worden ze als het ware één met hun omgeving.

Blue Line of om de dichtstbijzijnde leverancier te zoeken.

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, dat u helpt 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.
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