
Zintegrowanie rozwiązania 
bezpieczeństwa: panele sterowania 
B Series i G Series

Chroń ludzi i mienie rozwiązaniami 
bezpieczeństwa, na których 
można polegać 

Systemy alarmowe włamania

Oferujemy wszechstronne rozwiązania bezpieczeństwa oparte na wyróżnianych nagrodami 
technologiach, wspomagane doskonałą pomocą techniczną, pozwalające tworzyć zarówno proste, 
jak i bardziej rozbudowane projekty. Nasz łatwy do stosowania system alarmowy odpowiada na 
wyzwania, z jakimi spotykamy się codziennie. Panele sterowania B Series i G Series firmy Bosch są 
przeznaczone do integracji z systemami kontroli dostępu i kamerami sieciowymi. Zyskasz całkowity 
spokój i musisz poznać, obsługiwać i konserwować tylko jeden system. Ponadto jeden system 
to także zmniejszenie kosztów instalacji i konserwacji oraz całkowitego kosztu eksploatacji.

Większe możliwości. Większy 
zakres.

Jeśli potrzebujesz większych możliwości i większego 
zakresu, firma Bosch oferuje szereg paneli sterowania, 
które pozwolą stworzyć właściwe rozwiązanie zarówno 
dla małych zastosowań, takich jak pojedyncze punkty 
sprzedaży, jak i rozbudowane systemy, na przykład w 
budynkach biurowych, magazynach, bankach i w wielu 
innych miejscach.

Panele sterowania B Series i G Series pozwolą obsłużyć 
nawet 32 drzwi (kontrola dostępu), 599 punktów 
ochrony i 2000 użytkowników. Ponadto są one zgodne 
ze starszymi urządzeniami peryferyjnymi, dzięki 
czemu w ekonomiczny sposób można zmodernizować 
istniejące systemy.

Jedno
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Wbudowane funkcje Ethernet, USB i moduły 
komunikacyjne typu plug-in ułatwiają raportowanie do 
agencji ochrony, personalne powiadomienia i zdalne 
programowanie.

Moduły telefoniczne i komunikacyjne typu plug-in 
upraszczają komunikację i ułatwiają instalację i przyszłą 
modernizację.

Panele sterownia obsługują obecny i przyszły protokół 
internetowy — IPv4 i IPv6 — aby chronić inwestycję 
użytkownika przy zmianie technologii i zapewnić 
nieprzerwane działanie.

Zdalne programowanie i zaawansowane możliwości 
diagnostyczne poprzez komunikację IP lub komórkową 
sprawiają, że konserwacja systemu jest bardziej 
wygodna, a technicy mogą serwisować system 
lub zmieniać pewne funkcje, nie zakłócając pracy 
w budynku. Zdalna aktualizacja oprogramowania 
układowego zapewnia łatwą konserwację systemu 
i jego przyszłe rozszerzenia.

Aplikacja Remote Security 
Control (Zdalna kontrola 
bezpieczeństwa) ułatwia 
używanie systemu

Bezpłatna aplikacja Remote Security Control pozwala 
zdalnie kontrolować system bezpieczeństwa. 
Aplikacja umożliwia blokowanie i odblokowywanie 
drzwi, uzbrajanie i rozbrajanie systemu, sprawdzanie 
stanu systemu, przeglądanie ustawionych alertów 
oraz oglądanie na żywo nagrań z kamer sieciowych 
fi rmy Bosch zintegrowanych z panelem sterowania — 
wszystko to z tabletu lub telefonu komórkowego 
z systemem iOS lub Android.

Aplikacja Remote Security Control jest dostępna 
do pobrania w sklepach App Store lub Google Play.

Dostosowanie na wyciągnięcie 
ręki.

Za pomocą jednego naciśnięcia przycisku lub 
przeciągnięcia karty możesz zaprogramować różne 
funkcje panelu sterowania, aby dostosować system do 
specyfi cznych własnych potrzeb. Pozwala to rozbrajać 
pewne obszary, pomijać pewne punkty, odblokowywać 
niektóre drzwi, podczas gdy reszta zabezpieczeń 
budynku pozostaje nienaruszona.

Panel sterowania może także aktywować jakąś 
funkcję w reakcji na otwarcie linii lub automatycznie 
na zaplanowane zdarzenia (SKED).

Witamy! Hola! Bonjour! Olá! Nǐ hǎo! 
Łatwe wyświetlanie tekstów w systemie w językach 

angielskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim, 
polskim, włoskim, greckim, węgierskim lub chińskim. 
Automatyczne przełączanie pomiędzy dwoma językami 
w celu zmniejszenia liczby błędów i fałszywych alarmów.

Elastyczne, niezawodne przekazywanie alarmów
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Klawiatury
Wybierz wyróżniany nagrodami 
dotykowy, kolorowy wyświetlacz 
grafi czny. Zaprogramowany tekst 
pozwoli dostosować klawiaturę 
do przekazywania możliwie 
najbardziej kompletnej informacji 
w odpowiedzi na zaistniałe 
krytyczne zdarzenie.

Czujki sygnalizacji włamania
Wybieraj spośród pełnego 
asortymentu czujek sygnalizacji 
włamania o znakomitej 
skuteczności i odporności 
na fałszywe alarmy.

Bezprzewodowe nadajniki
Komponenty RADION 
charakteryzują się znakomitym 
zasięgiem, niezawodnością, 
elastycznością, oszczędnym 
obciążaniem akumulatora, dzięki 
czemu zapewniają maksimum 
bezpieczeństwa przy małych 
uciążliwościach i kosztach.

Czujki dymu
Wybieraj spośród zgodnych 
czujek, w tym możliwych do 
zaadresowania fotoelektrycznych 
czujek dymu i fotoelektrycznych 
czujek dymu z czujnikiem 
termicznym.

Kamery sieciowe
Z panelami sterowania można 
integrować szeroki wybór kamer 
sieciowych fi rmy Bosch. Wybieraj 
od kompaktowych kamer 
nadających się idealnie do dobrze 
oświetlonych obszarów wewnątrz 
budynków, po zaawansowane 
kamery dostarczające obraz 
o doskonałej jakości również 
w najbardziej trudnych 
warunkach oświetleniowych 
i środowiskowych.

System, który spełni twoje potrzeby

Panele sterowania B Series i G Series fi rmy Bosch można integrować z szerokim wyborem 
komponentów bezpieczeństwa, co pozwala tworzyć unikatowe rozwiązania w każdym 
zastosowaniu. Są one zgodne z wieloma klawiaturami, kamerami sieciowymi, czytnikami 
kart, czujkami dymu i czujkami sygnalizacji włamania oraz bezprzewodowymi nadajnikami.



Dostępność funkcji i usług może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich językach.

Bosch Security and Safety Systems
Naszym celem jest ochrona życia, mienia i budynków. W naszej ofercie znajdują się systemy dozoru wideo, 
sygnalizacji włamania, przeciwpożarowe, ewakuacji głosowej oraz systemy kontroli dostępu, a dopełniają 
ją profesjonalne systemy audio i konferencyjne.

Odwiedź stronę boschsecurity.com, aby dowiedzieć się więcej.
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian

Ponowne uzbrojenie obszaru 
zapewnia, że krytyczne obszary są 
rozbrajane tylko na krótki czas i są 
automatycznie ponownie uzbrajane 
po upływie określonego czasu. 
Ta funkcja sprawdza się szczególnie 
dobrze w pomieszczeniach 
serwisowych bankomatów lub 
w magazynach aptecznych, gdzie 
certyfi kat EN nie jest wymagany.

Opóźnienie monitorowania 
sprawdza drzwi i inne punkty 
w systemie, nawet gdy jest on 
rozbrojony. Panel sterowania 
przekazuje powiadomienia 
i raportuje zaistnienie określonych 
warunków, na przykład: drzwi są 
przytrzymywane w pozycji otwartej 
lub drzwi strefy załadunku są 
wpółotwarte. To pomaga zmniejszać 
ryzyko i kontrolować koszty 
ogrzewania i klimatyzacji.

Zyskaj dodatkową warstwę bezpieczeństwa dzięki unikatowym 
funkcjom tylko fi rmy Bosch


