
Blue Line-bevegelsesdetektorer 
Oversikt gir overtak



Sikkerhet du kan stole på
Blue Line Gen 2-bevegelsesdetektorer
Enten du beskytter et hjem, en butikk eller en annen forretning, er du avhengig av å vite at du kan stole 

på systemene dine. Flere tiår med erfaring og et urokkelig engasjement for produkter av høy kvalitet og 

høy ytelse gjør at detektorene fra Bosch er de beste i alle klasser. Millioner av huseiere og kommersielle 

brukere stoler på Bosch når det gjelder innbruddsdeteksjon. 

Blue Line Gen 2-bevegelsesdetektorer viderebygger på dette omdømmet med en serie som er 

lettmontert, og har enestående nøyaktighet og immunitet mot falske alarmer.
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Integrert to-akslet
vater

Valgfritt tak-, kardang- 
eller dreieoppheng er 
tilgjengelig

Selvlåsende skap

Koblingslist som kan 
fjernes, for løfteport

Monteringssokkel 
som kan byttes ut

Lettmontert 
Minimer tiden på stigen
Få jobben gjort raskere med et selvlåsende skap i to 
deler, integrert to-akslet vater og en koblingslist som 
kan fjernes, som reduserer monteringstiden til 
sekunder. Koblingslisten av handelskvalitet er utviklet 
for å forhindre feil kabling og eliminere fremtidige 
serviceforespørsler. Optikken og elektronikken er 

installert i det fremre skapet og forseglet med et 
beskyttende deksel for å forhindre skade under 
monteringen. Den fleksible monteringshøyden gjør det 
mulig å plassere detektorene på 2,3 til 2,7 meter uten 
justering, og gir dekning uten hull opptil 12 meter unna.
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Enestående nøyaktighet 
Vegg-til-vegg-dekning

Blue Line Gen 2-bevegelsesdetektorer gir en bred 
dekning på 12 x 12 meter fra vegg til vegg og tilbyr 
avansert FSP-behandling (First Step Processing) som 
på en intelligent måte analyserer bevegelse og reagerer 
så og si øyeblikkelig på menneskelige mål, uten falske 
alarmer. 

Detektorene tilpasser seg automatisk til omgivelsene 
ved å kompensere for temperatursvingninger, slik at 
du er sikret optimal ytelse på tross av endringer 
i romforholdene.
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Ingen flere falske alarmer 
Forbedret ytelse og pålitelighet

Blue Line Gen 2-bevegelsesdetektorer har adaptiv 
behandling av mikrobølgestøy for enkelt å kunne skjelne 
mellom mennesker og falske alarmkilder, for eksempel 
en takvifte eller et hengende skilt. Doble sensorer 
behandler PIR- og mikrobølgesignalene hver for seg for 
økt pålitelighet og de må være enige om at det er en 
alarm før reléet aktiveres. Det forseglede optiske 
kammeret forhindrer også at trekk og insekter påvirker 
detektoren, og våre kjæledyrvennlige modeller sorterer 
ut bevegelse fra kjæledyr eller vakthunder, slik at du 
bare varsles ved reelle alarmer.

Valgfri kjæledyrimmunitet
Bare Boschs eksklusive teknologi lar montøren slå 
kjæledyrimmunitet på eller av for å tilpasse det til 
kravene for bruksområdet. Når den er aktivert, 
minimerer de kjæledyrvennlige modellene unødvendige 
alarmer fra katter, vakthunder eller andre små dyr. Bruk 
den samme modellen til flere bruksområder – bare velg 
Pet (Kjæledyr) eller No Pet (Ikke noe kjæledyr). 

Justerbar adaptiv 
behandling av 
mikrobølgestøy

Valgfri kjæledyrvennlighet  
(bare WP-modeller) 

Aktivere/deaktivere 
alarm-LED

Kjæledyrvennlige modeller
PIR- og TriTech-detektorer er tilgjengelige 
i standard og kjæledyrvennlige modeller. 

LED

AV PÅ

Kjæledyrvennlig

MIN. MAKS.

Mikrobølgeområde
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Standard PIR-detektor ISC-BPR2
Denne passive infrarøde detektoren (PIR) utgjør den perfekte balansen mellom 
ytelse og kostnad. Den bruker en Fresnel-linse med høy tetthet for bilder med 
skarpt fokus for å sikre en førsteklasses reaksjon på inntrengere. 

Fireelementers PIR-detektor ISC-BPQ2-W12
Få to PIR-detektorer i én enhet. Begge PIR-detektorene må registrere en inntrenger 
for å utløse en alarm. Hvis du har et utfordrende bruksområde og har behov for 
å fjerne falske alarmer, vil det å bruke en detektor med fire elementer gi deg den 
påliteligheten du trenger.

TriTech PIR / mikrobølgedetektor ISC-BDL2 
Denne modellen kombinerer standard PIR-teknologi med 
mikrobølgedeteksjonsteknologi og adaptiv signalbehandling. Den gir den 
beste analysen av forstyrrelser og tilpasser seg bakgrunnen for den beste 
motstandsdyktigheten mot falske alarmer.

Jo flere, jo bedre 
Blue Line Gen 2-bevegelsesdetektorserien

Sammenligner Blue Line

Standard PIR- 
detektor

Fireelementers PIR- 
detektor

TriTech PIR / 
mikrobølgedetektor

FSP-behandling (First Step Processing)   
Valgfri kjæledyrimmunitet Tilgjengelig i WP-modeller – Tilgjengelig i WP-modeller

Adaptiv behandling av mikrobølgestøy – – 

Intelligent alarmdeteksjon er en fin balansegang mellom å ragere på reelle 

sikkerhetsbrudd og ignorere dyre falske alarmer. Bosch tilbyr et utvalg av 

detektormodeller som setter standarden for pålitelighet og rask 

deteksjon. Våre alarmdetektorer oppfyller kravene til så godt som alle 

bruksområder – fra enkle til utfordrende miljøer – og takler flere utfordringer, 

inkludert sterk trekk, bevegelige gjenstander og kjæledyr.
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Disket sikkerhet 
Pålitelig ytelse

Blue Line Gen 2-detektorer 
er kompakte, har en nøytral 
farge og glir naturlig inn 
i omgivelsene.

Hver Blue Line-detektor ble 
laget på bakgrunn av mer 
en 40 års erfaring med 
innbruddsregistrering. 
La kraften og ytelsen til Blue 
Line-bevegelsesdetektorer 
jobbe for deg i dag!

Bosch er derfor anerkjent 
i sikkerhetsbransjen som verdensledende 
innen alarmdetektorekspertise. Vi har 
gjort oss fortjent til dette omdømmet ved 
konsekvent å tilby produkter som dekker 
dine behov, med fokus på pålitelighet, 
produktvarighet og enkel montering.

Bosch-detektorene oppfyller kravene 
i standarder over hele verden. I Boschs 
moderne laboratorium bekrefter vi at 
detektorene består de strengeste 
prøvene for hver standard. Bosch 
utformer også sine egne og enda 
mer krevende prøver for å sikre at 
detektorene er mer eller mindre 
motstandsdyktig mot forstyrrelser 
i omgivelsene. Nøyaktighet og 
beskyttelse mot falsk alarm overgår 
derfor alltid kravene i hvilket som helst 
land, og dette sørger for at det ikke 
finnes noen gjemmesteder for 
inntrengere i hele verden med Boschs 
innbruddsdetektorer.



I 2011 feirer Bosch-gruppen et dobbelt 
jubileum: 125 års jubileum for firmaet og 
150-årsdagen for firmaets grunnlegger. 
Dette er ikke bare en grunn til å se 
tilbake – vi vil også vise forbindelsen 
mellom vår opprinnelse og fremtiden. 

Bosch har en variert og samtidig kraftfull 
historie, og denne historien er vår 
motivasjon til å skape nye og fremfor 
alt nyttige utviklinger.

Bosch Security Systems
Hvis du vil ha mer  
informasjon, kan du gå til
www.boschsecurity.no
eller sende en e-post til
no.securitysystems@bosch.com
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