Séries B e G
Solução de segurança integrada

Integrated Security Solution

Mais proteção
Os Painéis de Controle das Séries B e G são aprovados
para uso em aplicações combinadas de alarme de
intrusão e incêndio (com certificação UL), oferecem
controle de acesso integrado e controle de vídeo IP
e são compatíveis com dispositivos de automação Z-Wave.
Com a Bosch, você obtém segurança completa com
apenas um sistema para aprender, usar e manter.

Maior capacidade
Os painéis oferecem até 32 portas de controle de acesso,
599 pontos proteção contra intrusão e incêndio e 2.000
usuários, tudo isso em um único painel de controle.

Mais segurança. Mais controle. Proteja as pessoas e suas propriedades com as Séries B e G
da Bosch. Para prédios de escritórios, depósitos, bancos, lojas, escolas e muitas outras aplicações,
esses painéis de controle de intrusão são a próxima geração de painéis de controle comerciais da Bosch.

Reduza seu custo de propriedade com um sistema
e uma instalação.
A compatibilidade com nossos periféricos existentes
permite que você atualize seu sistema atual de forma
fácil e eficiente em termos de custo para obter maior
capacidade, recursos aprimorados e tecnologia mais
moderna.

Tecnologia superior

Com nosso aplicativo de controle de segurança
remoto, você também pode operar o seu sistema
de um dispositivo iOS ou Android. Arme ou desarme
o sistema, verifique o status e controle os pontos
e portas monitorados usando um smartphone ou
tablet. Você pode até mesmo ver vídeos ou imagens
em tempo real das câmeras IP Bosch integradas
ao painel.

Use sua rede de dados Ethernet ou celular com seu painel

de comunicação plug-in simples e duplos possibilitam

de controle para enviar transmissões de alarme para

a fácil adoção de novas tecnologias.

a estação de monitoramento central — o que elimina
a necessidade de um telefone, reduz os custos e aumenta
a segurança.

As atualizações de firmware remotas garantem facilidade
na manutenção ou no aprimoramento de recursos.
A programação remota com recursos avançados de

Com as Séries B e G, você está preparado para o futuro.

diagnóstico torna a manutenção mais conveniente

Os painéis suportam tanto os protocolos de internet atuais

e permite que os técnicos realizem a manutenção

como os futuros — IPv4 e IPv6 — para que seu investimento

de seu sistema ou modifiquem determinadas funções

acompanhe a evolução da tecnologia. Interfaces diferentes

sem atrapalhar as operações em suas dependências.

possibilitam conexões via Ethernet e USB, e módulos

Controle salas individuais ou até 32 áreas distintas da sua
propriedade. Esses sistemas flexíveis oferecem alto desempenho
e proteção para uma ampla gama de configurações prediais.

Maior personalização
Com as funções personalizadas, uma única ação ou

Os recursos exclusivos da Bosch trazem até você um nível adicional de segurança:

apresentação de credenciais de acesso pode iniciar várias
funções. Isso significa armar o sistema com facilidade para
trabalho em horários prolongados, reuniões fora do horário
comercial, etc.
Os eventos programados também garantem que o sistema
seja armado ou desarmado em horários pré-determinados
ou execute outras funções com base no relógio e no
calendário internos do sistema.

O recurso rearmar área garante que

O monitoramento de atraso verifica

áreas críticas sejam desarmadas

portas e outros pontos no sistema,

somente por curtos períodos e

mesmo quando desarmados. O painel

rearmadas após um tempo determinado,

de controle fornece notificações e

sendo ideal para salas de caixas

relatórios de condições especificadas,

eletrônicos ou áreas de depósitos de

como uma saída de emergência aberta

farmácias, onde não há necessidade

por engano ou um portão de plataforma

de certificação EN.

de carga deixado entreaberto. Isso

Bonjour! Hola! Olá! Hello!

ajuda a minimizar os riscos e ajuda

Para facilitar ainda mais o uso, a Série G permite que

a controlar custos com HVAC.

o texto do sistema e as notificações sejam apresentados
em inglês, espanhol, francês e português. O idioma pode
ser automaticamente alternado com base no usuário
para reduzir erros e alarmes falsos.

Maior flexibilidade
Nossos painéis de controle mais avançados, o B9512G e o B8512G oferecem uma fácil integração com uma
grande variedade de componentes de segurança que criam soluções únicas para qualquer aplicação.
As Séries B e G são compatíveis com uma linha abrangente de teclados, câmeras IP, leitores de acesso,
detectores de fumaça, detectores de intrusão, tecnologia de automação e transmissores sem fio.

Teclados

Transmissores sem fio

Escolha entre uma premiada tela sensível ao toque colorida, um teclado

As opções do componentes RADION apresentam alcance, confiabilidade,

LCD com duas linhas ou um teclado de toque capacitivo com duas linhas.

flexibilidade e vida útil da bateria superiores para oferecer o máximo

Com o texto programável, o sistema pode ser personalizado para fornecer

de segurança com o mínimo de custo e inconveniência.

as informações mais completas para resposta a eventos críticos.

Detectores de intrusão

Detectores de fumaça

Escolha sua opção em uma linha completa de detectores de intrusão

Selecione entre várias opções de detectores, incluindo detectores

com excelente desempenho de captura e imunidade a alarmes falsos,

fotoelétricos de fumaça endereçáveis e fotoelétricos de fumaça com

incluindo a Professional Series, Commercial Series e Blue Line Gen 2.

detector térmico.

Câmeras IP

Tecnologia de automação Em Breve!

Um amplo portfólio de câmeras IP da Bosch integra-se diretamente

Adicione um controlador SmartHome para conectar o painel de controle

aos painéis de controle. Escolha entre câmeras compactas ideais

a diversos tipos de dispositivos sem fio Z-Wave — incluindo controles de

para áreas internas bem-iluminadas e câmeras de alto desempenho

iluminação, fechadura de portas, sensores de temperatura, controles de

que proporcionam qualidade superior de imagem até mesmo nas

HVAC e mais – para proporcionar recursos de automação e monitoramento

condições de iluminação e ambientais mais desafiadoras. O Bosch

remoto via app ou interface da Web.

Video Management System (BVMS) acrescenta outra camada ou
conveniência com uma representação gráfica de eventos de alarme
e controle de armar/desarmar via software.

Mais tranquilidade
A Bosch emprega os mais altos padrões para garantir qualidade e desempenho. Cada painel passou por um
rigoroso teste do Underwriters Laboratory (UL), uma organização independente de testes de segurança
e certificação de produtos.
Escolha as Séries B e G da Bosch para desfrutar de mais qualidade, controle e segurança!

A disponibilidade de recursos e serviços pode variar por país ou região. Nem todos os recursos estão
disponíveis em todos os idiomas.

Tradição de qualidade e inovação
Há 125 anos o nome Bosch representa
qualidade e confiabilidade. A Bosch
é a melhor opção como fornecedor
global de tecnologia, agregando o mais
alto nível de serviços e suporte técnico.
A Bosch Security Systems oferece uma
gama completa de equipamentos de
segurança, sistemas de comunicação
e soluções de sonorização, que
asseguram o seu negócio em todas as
partes do mundo, desde infraestruturas
públicas e privadas, comerciais,
educacionais e residenciais.
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