
Bosch ja Extreme
Extreme CCTV -ryhmän tuotteet ovat nyt saatavilla Boschilta
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Bosch Security Systems osti hiljattain Extreme 
CCTV -ryhmän, jonka tuotteita ovat Extreme CCTV, 
Derwent ja Forward Vision. Tämä laajensi Boschin 
ennestään kattavan CCTV-ratkaisuvalikoiman 
kattamaan useampien käyttötarkoitusten ja 
asiakkaiden tarpeet.

Laajennettu tuotevalikoima kattaa kolme erillistä 
tuotealuetta, joista kukin sisältää parhaat ratkaisut 
erilaisiin käyttötarkoituksiin:

Bosch Extreme CCTV
CCTV-ratkaisut vaativimpiin olosuhteisiin, 
kuten äärilämpötilat, hämärät ja pimeät ympäristöt, 
korrosiiviset tai räjähdysherkät tilat sekä alueet, 
joilla laite voi joutua ilkivallan kohteeksi. 

Bosch Derwent Illumination
Kattavien infrapunavalon ja valkoisen valon 
turvavalaistusratkaisujen Bosch Derwent 
illumination -valikoima edustaa 20 vuoden 
huippusuunnittelua ja testeissä todettua 
tehokkuutta. Lisäksi se sisältää nykymarkkinoiden 
teknisesti edistyneimpiä CCTV-valaistustuotteita.

Bosch REG -rekisterikilpikuvaus
Kattava Bosch REG -valikoima kameroita 
vastaa kaikkiin tehokkaan rekisterikilpikuvauksen 
haasteisiin ja tuottaa tarkkoja kuvia rekisterikilpien 
tunnistusohjelmistoja varten. 

Laatua, innovaatiota ja tehoa
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MIC1 -sarja – täystoimintoiset PTZ-kamerat
Täystoimintoisten PTZ-kameroiden MIC1-sarja on erittäin luotettava, kestävä ja laadukas 

valvontaratkaisu turvajärjestelmiin, joissa tarvitaan parasta mahdollista suorituskykyä.

Tärkeimmät edut

   Kattavasta valikoimasta ratkaisu kaikkiin tarpeisiin
   IP68-luokitus
   Optisesti täydellinen, tasainen ikkuna
   Täysi 360º:n jatkuva kierto ja panorointi sekä 320º:n kallistuksen 
ohjaus

Käyttökohteet

Julkiset tilat/kaupunkien keskustat, rannikot, nopea käyttöönotto, 
lähialuevalvonta,   ääriolosuhteet.

Ratkaisujen perusta…
Bosch Extreme CCTV
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MIC400ST Ruostumaton teräs

MIC412TI 

Lämpökamera MIC400IR Infrapuna
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IR-kamerat 
Turvakameramarkkinoilla on runsaasti perinteisiä päivä- ja yökäyttöisiä kameroita, jotka 

eivät vastaa teknisissä tiedoissaan mainittuja ominaisuuksia. Aktiivista infrapunaa käyttävien 

kameroiden johtaja Extreme CCTV valmistaa luotettavia, tehokkaita infrapunakameroita. 

Extremen tarkat, integroidut infrapunakamerat mahdollistavat markkinoiden tehokkaimman 

päivä- ja yökuvauksen.

Infrapunakameroiden yökuvausominaisuudet 

ovat käytettävissä kaikilla DCRI-valvontatasoilla 

– havaitseminen, luokitus, tunnistaminen 

ja identifi oiminen.
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EX85 Megapixel-IP -infrapunakamera EX85 on 

nykyaikaisen edistyneen kuvaustekniikan kärjessä. 

Siinä yhdistyvät IP Infrared Imaging -suunnittelu 

ja Black Diamond -yönäkyvyystekniikka.

Tärkeimmät edut

   Ympärivuorokautinen toiminta
   Toimii taatusti ankarissakin sääolosuhteissa
   Asennettavissa nopeasti ja helposti
   Palkitut Black Diamond -yöominaisuudet 
   Huippulaatuinen optiikka 
   Testattu DCRI-valvontatasoilla (havaitseminen, 

luokitus, tunnistus, identifi ointi)

Sarjan ominaisuudet

   Analoginen
   Bosch IP -ominaisuuksinen
   Megapixel

Käyttökohteet

   Kriittiset infrastruktuurit
   Portit
   Raja-alueet
   Puolustus
   Liikenne
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Extreme-tuotteilla saadaan 

erinomaiset tulokset 

olosuhteissa, joita perinteiset 

kamerat eivät kestäisi.

Nurkkaan asennettava 
EX36 No-Grip -kamera

IR Bullet -kamerat ja MiniDome
Markkinoiden parhaita yökuvausominaisuuksia sisältävä 

WZ-sarja muodostaa valvontaratkaisuvalikoiman, jossa 

yhdistyvät erinomainen suorituskyky ja luotettavuus. 

WZ-sarja sisältää integroituja yö- ja päiväkäyttöön 

tarkoitettuja Bullet-kameroita – WZ20, WZ18, WZ16 ja 

WZ14 - sekä integroidun päivä- ja yökäyttöön tarkoitetun 

WZ45N Dome -infrapunakameran.

Käyttökohteet

Asuinalueet, liiketilat, kampukset, myymälät.

Ääriolosuhteiden kamerat
Ääriolosuhteiden kamerat on suunniteltu ankarimpiinkin 

ympäristöihin. Extreme-kamerat ovat räjähdys- ja 

vandaalisuojattuja, vedenkestäviä ja korroosionkestäviä 

ja soveltuvat siten lähes kaikkiin turvajärjestelmiin. 

Extreme-kamerat ovat luotettavia ja käytössä kaikkialla 

Kuwaitista Kanadaan ja Afrikasta Antarktikselle.

Käyttökohteet

Merenkulkuala, korrosiiviset ympäristöt, teollisuuspakastimet/
elintarvikkeiden jalostuslaitokset, petrokemian teollisuus, 
kaivokset ja lääketehtaat, vankilat, julkiset alueet.

Alueita:

   Äärilämpötilat ja märät ympäristöt
   Vaaralliset ympäristöt
   Nurkkaan asennettava kamera 
vankiloihin, sairaaloihin, hisseihin

   Saatavissa analoginen ja Bosch 
IP -versio

WZ20 IDN, tarkka putkikamera
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Bosch Derwent Illumination – INFRAPUNAVALAISIMET 

Nykyiset valvontajärjestelmät edellyttävät ympärivuorokautista tehoa. Derwentin tehokkaat 

turvavalaistusratkaisut on testattu lukemattomissa valvontakohteissa kautta maailman. 

Näkyvän valkoisen valon ja infrapunavalon Derwent Illumination -ratkaisut mahdollistavat 

ylivoimaisen laadukkaan yökuvauksen. 

Tärkeimmät edut
   Black Diamond -tekniikka poistaa yökuvien kirkkaat 
kohdat ja ylivalotuksen

   Constant Light -tekniikka kompensoi LED-valon 
heikentymistä

   Sisäänrakennettu 12/24 V:n AC/DC-virrantasauspiiri
   Kattavat keilakuviot takaavat koko alueen peiton 
   Mahdollistaa analogisten ja Megapixel-kameroiden 
IP-ympäristöjen ja kuva-analysoinnin optimaalisen 
toiminnan yöaikaan 

Käyttökohteet

Kaupunkien keskustat ja julkiset alueet, liiketilat, asuinalueet, 
satamat, vankilat.

Black Diamond -tekniikka mahdollistaa 

tasaisen valaistuksen suuntaamalla 

valon kameran kuva-alan etu- ja taka-

alalle. Siten kuvissa ei näy liian kirkkaita 

kohtia eikä ylivalotusta.
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Bosch AEGIS UFLED -infrapunavalaisin 

Perinteinen IR-valaisin, kirkas kohta 

etualalla, heikosti valaistu tausta

Black Diamond valaisee kameran 

koko kuva-alan etu- ja taka-alan
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REG-rekisterikilpikamerat tuottavat tarkkoja rekisterikilpikuvia turva- ja 

ajoneuvovalvontajärjestelmiin sekä älykkäisiin kuljetusjärjestelmiin. Kameran, optiikan 

sekä infrapuna- ja Ambient Rejection -tekniikkaa sisältävä REG kuvaa rekisterikilpiä sekä 

päivällä että yöllä riippumatta ajonopeudesta ja sää- tai valaistusolosuhteista. 

Tärkeimmät edut
   Yhtenäistä, luotettavaa, ajoneuvojen rekisterikilpien kuvausta
   Kuvausetäisyys jopa 50 m
   Ajonopeus jopa 193 km/h
   Helppo asentaa, runsaasti kiinnitysvaihtoehtoja 
   Energiatehokas toiminta jännitevälillä 12 - 24 AC/DC
   Tehokas LED-infrapunavalaistus mahdollistaa kuvauksen 
päivällä ja yöllä

   Toimii saumattomasti DVR- ja kuva-analyysiohjelmistojen 
kanssa

Käyttökohteet
Älykkäät kuljetusjärjestelmät, ALPR (automaattinen 
rekisterikilpien tunnistus), käytönvalvonta, pysäköinti, 
tiemaksun keräyskopit, yksityisalueet ja eristetyt yhteisöt.

Bosch ja Extreme   I   7

Bosch REG -rekisterikilpikuvaus – ANPR/LPR-kamerat

Bosch REG-L1
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Laadun ja luovuuden perinne
 
Boschin nimi on jo yli sadan vuoden 
ajan edustanut laatua ja luotettavuutta. 
Bosch on innovatiivisen tekniikan 
maailmanlaajuinen toimittaja, jonka 
ylläpito- ja tukitoiminnot ovat korkeinta 
luokkaa.

Bosch Security Systems tarjoaa laajan 
valikoiman turvallisuus-, viestintä- ja 
äänentoistojärjestelmiä, joihin luotetaan 
ympäri maailman erilaisissa 
sovelluksissa, niin valtion laitoksissa ja 
julkisissa rakennuksissa kuin liiketiloissa, 
kouluissa ja kodeissa.

Bosch Security Systems
Lisätietoja löydät osoitteesta
www.boschsecurity.fi 
tai lähetä sähköpostia osoitteeseen
fi .securitysystems@fi .bosch.com

© Bosch Security Systems, 2008
Painettu Alankomaissa
Oikeus muutoksiin pidätetään
VS-EH-fi -01_F01U519979_01
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