
A Bosch extrém fogása
Az Extreme CCTV csoport termékeit már a Bosch kínálja
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Az Extreme CCTV, a Derwent és a Forward Vision 
márkákat magába foglaló Extreme CCTV csoport 
nemrégiben történt felvásárlása lehetőséget 
biztosít a Bosch számára, hogy kiszélesítse jelenleg 
is nagyméretű CCTV-kínálatát az alkalmazási 
területek és az ügyféligények még változatosabb 
követelményeit kielégítve. 

A kibővített választék három egyedi termékterületet 
fed le, amelyek mindegyike szélesebb alkalmazási 
területen nyújtja a legmegfelelőbb megoldást:

Bosch Extreme CCTV
Egy termékcsalád, amely képes a képrögzítésre 
a legnehezebb alkalmazási feltételek mellett is, 
mint pl. különleges hőmérsékleti tartományban, 
gyenge fényviszonyok mellett vagy megvilágítás 
nélküli környezetben, maró hatású gázok közelében 
és olyan területeken, ahol a terméket támadásból 
származó fi zikai sérülés is érheti. 

Bosch Derwent megvilágítás
Az infravörös és a fehér fényű biztonsági megvilágítás 
teljes körű kínálatát biztosító Bosch Derwent 
neve közel 20 évnyi mérnöki precizitást és terepen 
kipróbált teljesítményt jelent, jelenleg a piacon 
CCTV-megvilágításhoz kínál termékeket.

Bosch REG rendszámtábla-leolvasó
A terepen kipróbált, mérnöki pontossággal 
megtervezett Bosch REG kamera termékcsalád 
biztosítja a rendszámtáblák hatékony leolvasását, 
és nagy felbontású képet szolgáltat az automatikus 
rendszámtábla-leolvasó szoftverek számára. 

Integritás, innováció és teljesítmény
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MIC1 sorozat – változatos funkciókkal rendelkező PTZ-kamerák
A változatos funkciókkal rendelkező PTZ-kamerák MIC1, vagy „Metal Mickey”, sorozata kivételesen 

megbízható, robusztus és kiváló minőségű megfi gyelési megoldást nyújt olyan biztonsági alkalmazási 

területek számára, amelyek a legjobb teljesítményt igénylik az egyéb telepített eszközöktől függetlenül.

A legfontosabb előnyei

   Teljes termékválaszték a legjobb megoldás kiválasztásának 
megkönnyítésére

   IP68 besorolás
   Optikailag tökéletes, sík nézőablak
   Teljes 320º-os folyamatos körpásztázás és 320º-os döntés

Alkalmazási területek

Nyilvános területek/városközpontok, tengerészeti/vízparti területek, 
terület- és héjvédelem   különleges körülmények.

A megoldások mögött megbúvó termékek...
Bosch Extreme CCTV

A Bosch extrém fogása   I   3

MIC400ST rozsdamentes 
acél kialakítás

MIC412TI hőérzékelős 
kameramodullal MIC400IR infravörös 

sugárzókkal
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IR-kamerák 
A hagyományos, műszaki leírásaiknak legtöbbször megfelelni nem tudó day-night kamerákkal 

elárasztott biztonsági piacon az Extreme CCTV - az aktív infravörös éjjellátó készülékek terén 

már bizonyított cég - továbbra is megbízható, nagy teljesítményű infravörös kamerákat gyárt. 

Az Extreme precíziós kialakítású integrált infravörös kamerái a ma elérhető legfejlettebb nappali/

éjszakai képalkotást biztosítják.

Minden integrált fényvetővel felszerelt 

infrakamera éjjellátó képessége biztosított mind 

a négy megfi gyelési szinten: észlelés, besorolás, 

felismerés és azonosítás (DCRI feltételek).
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EX85 Megapixel-IP infravörös kamera. Az EX85 a mai 

legfejlettebb képalkotó technológiák egyike, mely magában 

foglal két megapixeles érzékelőt, IP infravörös képalkotó 

kialakítást és a Black Diamond éjjellátási technológiát.

A legfontosabb előnyei

   24/7 teljesítmény
   Teljes működőképesség zord időjárási 
körülmények között is

   Gyors és könnyű felszerelésre tervezve
   Black Diamond, a díjnyertes éjjellátó technológia
   Precíziós kialakítású objektív 
   DCRI megfi gyelési szintekre – észlelés, besorolás, 

felismerés, azonosítás – tesztelve

A kínálat tartalmazza a következőket:

   Analóg
   Bosch IP-képes
   Megapixel

Alkalmazási területek

   Különleges védelmet igénylő infrastruktúra
   Kikötők
   Határőrség, honvédelemi alkalmazások
   Fuvarozás
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Az Extreme termékei továbbra 

is eredményesen működnek 

olyan körülmények között 

is, amelyek a hagyományos 

kamerákat tönkreteszik.

EX36 sarokba szerelhető, vandálbiztos 
(No-Grip) kamera

Infravörös bullet- és minidóm kamerák
A világ egyik legkiemelkedőbb éjjellátó technológiájának 

örököse a WZseries termékcsalád: a teljesítmény, 

a megbízhatóság és az érték hibátlan ötvözetét alkotó 

megfi gyelési megoldás. A WZseries többek között 

tartalmazza az integrált Day/Night bullet kamerák 

családját: a WZ20, a WZ18, a WZ16 és a WZ14 

típusokat, valamint a WZ45N integrált Day/Night 

infravörös dóm kamerát.

Alkalmazási területek

Lakóövezetek, kereskedelmi egységek, egyetemi épületegyüttesek, 
kiskereskedelem.

Szélsőséges környezeti feltételek mellett használt 
kamerák
A szélsőséges környezetet megfi gyelő kamerákat 

a világ legkíméletlenebb környezeti feltételeihez 

tervezték. Az Extreme kamerái között található 

robbanásbiztos, vandálbiztos, vízálló és korrózióálló, 

szinte az összes biztonsági rendszer követelményeinek 

megfelelve. Az Extreme kamerái bizonyítottan 

megbízható teljesítményt nyújtanak, Kuvaittól Kanadáig, 

Afrikától az Antarktiszig telepítik őket.

Alkalmazási területek

Tengerészeti alkalmazások, korrozív környezet, ipari fagyasztók/ 
élelmiszer-feldolgozás, petrolkémiai, bányák és gyógyszeripari 
létesítmények, büntetés-végrehajtási intézmények, közterületek.

A kínálat a következő típusokat 
tartalmazza:

   Kamerák különleges hőmérsékleti és 
nedves környezetek megfi gyeléséhez

   Veszélyes környezetbe
     Sarokba felszerelhető kamerák 
börtönökbe, fegyházakba, 
kórházakba, felvonókba

     Analóg és Bosch IP-képes 
változat is kapható

WZ20 IDN nagy felbontású bullet kamera
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Bosch Derwent megvilágítás INFRAREFLEKTOROK 

A mai megfi gyelőrendszerek folyamatos, napi 24 órás hatékonyságot igényelnek. A Derwent 

nagy teljesítményű, biztonsági világítástechnikai megoldásait számos megfi gyelt területen 

működés közben tesztelték az egész világon. A Derwent infravörös és látható fehér fényt 

használó megoldásainak teljes skálája egyedülálló éjszakai képrögzítést tesz lehetővé. 

A legfontosabb előnyei
   A Black Diamond technológiának köszönhetően 
nincsenek túl- és alulexponált képrészletek

   A Constant Light technológia idővel teljesen 
ellensúlyozza a LED-teljesítmény csökkenését

   Beépített 12/24 V-os AC/DC teljesítményszabályozó-áramkör
   Az IR-nyaláb besugárzási szög teljes skálája 
a terület optimális lefedettségéért 

   Lehetővé teszi az analóg és a megapixeles 
kamerák optimális éjszakai teljesítményét, az
IP-platform megteremtését és a videoelemzést 

Alkalmazási területek

Városközpontok és közterületek, kereskedelmi központok, 
lakóövezetek, kikötők, büntetés-végrehajtási intézmények.

A Black Diamond technológia 

egyenletes megvilágítást biztosít 

a bevilágított terület elő- és hátterébe 

irányítva a fényt a fényfoltok nélküli, 

helyesen exponált képek rögzítéséhez.
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Bosch AEGIS UFLED infrarefl ektor 

Hagyományos infrarefl ektor, 

túlexponált előtér, gyengén 

megvilágított háttér

A Black Diamond technológia biztosítja az 

előtér és a háttér egyenletes megvilágítását 

a kamera teljes látószögében
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Az erre a célra készített rendszámtábla-leolvasó REG kamerák precíziós kialakítása nagy 

felbontású felvételeket biztosít a rendszámtáblákról a biztonsági, járműmegfi gyelési 

és intelligens szállítási rendszerek számára. A kamerát, az objektívet, az infravörös 

és a környezeti zavarokat kiküszöbölő technológiát integrálva a REG éjjel-nappal 

lemezre rögzíti a nagy sebességgel közlekedő járművek rendszámtábláit – függetlenül 

a mindenkori időjárási körülményektől vagy a környezet megvilágításától. 

A legfontosabb előnyei
   Megbízható, egyenletes rendszámtábla-leolvasás
   Felvételi távolság: 50 m
   Olvasás akár 193 km/h sebesség mellett is
   Könnyű beszerelés, installálási opciók teljes skálája 
   12/24 V-os AC/DC energiahatékony működés
   A nagy teljesítményű LED infravörös megvilágítás 
éjjel és nappal is lehetővé teszi a képrögzítést

   DVR és videokép-elemző szoftverrel is zökkenőmentesen 
integrálható

Alkalmazási területek

Intelligens szállítási rendszerek, automatikus rendszámtábla-
leolvasás (ALPR), beléptető rendszer, autóparkoló, 
díjfi zetésre szolgáló bódék, magánterület és lakóparkok.
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Bosch REG rendszámtábla-leolvasó ANPR/LPR kamerák

Bosch REG-L1
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A minőség és az innováció hagyománya
 
A Bosch neve már több mint egy 
évszázada egyet jelent a minőséggel 
és a megbízhatósággal. 
Innovatív technológiai megoldásainkat 
világszerte a legmagasabb szintű 
szervizzel és támogatással együtt 
szolgáltatjuk.

A Bosch Security Systems büszke arra, 
hogy olyan biztonságtechnikai, 
kommunikációs és professzionális 
audiomegoldások széles választékával 
állhat az Ön rendelkezésére, amelyek 
már a világ számos helyén bizonyítottak, 
legyen szó kormányzati, közintézményi 
vagy egyéb üzleti alkalmazásról, 
iskolákról vagy családi otthonokról.

Bosch Security Systems
További információért 
látogasson el a 
www.boschsecurity.hu 
honlapra, vagy elküldheti 
kérdéseit e-mailben is a 
hu.securitysystems@bosch.com címre.

© Bosch Security Systems, 2008
Nyomtatva Hollandiában
Minden változtatás joga fenntartva
VS-EH-hu-01_F01U519981_01

2008.0124 Bosch Brochure Extreme_ML.indd   82008.0124 Bosch Brochure Extreme_ML.indd   8 2008-10-10   12:06:292008-10-10   12:06:29



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020002d00200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


