Bosch Extreme CCTV
Producten van de Extreme CCTV
groep nu verkrijgbaar bij Bosch
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Bosch Extreme CCTV

Integriteit, innovatie en prestatie
Door de recente overname van de Extreme CCTV

Bosch Derwent verlichting

groep, met de merken Extreme CCTV, Derwent

Met een compleet aanbod van infrarood-

en Forward Vision, door Bosch Security Systems

en wit-licht-oplossingen voor verlichting van

is Bosch in staat haar uitgebreide CCTV-portfolio

beveiligingstoepassingen vertegenwoordigt de Bosch

verder uit te bouwen met producten die het

Derwent serie verlichtingsproducten bijna 20 jaar

het mogelijk maken een nog grotere diversiteit

technologische ervaring en beproefde prestaties.

aan toepassingen en wensen van de klant in te vullen.

Het zijn de technisch meest geavanceerde CCTVverlichtingsproducten die vandaag de dag in de

Het uitgebreide aanbod behelst drie unieke

branche verkrijgbaar zijn.

productgroepen, die elk de beste oplossingen op
maat bieden voor uiteenlopende toepassingen.

Bosch REG kentekenregistratie
Bosch REG is een complete reeks camera's die

Bosch Extreme CCTV

speciaal is ontworpen om de vele uitdagingen te

Een reeks producten die bedoeld zijn voor het

overwinnen die doeltreffende kentekenregistratie met

vastleggen van beelden onder de meest veeleisende

zich meebrengt. Deze beproefde producten zorgen

omstandigheden, zoals extreme temperaturen,

voor grote beeldscherpte bij het weergeven van

omgevingen met weinig of geen licht, corrosieve

kentekenplaten, die de software voor automatische

of etherische lucht en gebieden waar fysiek

kentekenplaatherkenning nodig heeft.

geweld tegen het product kan worden gebruikt.

Bosch Extreme CCTV

De producten achter de oplossingen...
Bosch Extreme CCTV
MIC1 serie - Camera’s met volledige PTZ-functionaliteit
De MIC1 of „Metal Mickey” serie camera's met volledige PTZ-functionaliteit is ontworpen om
een extreem betrouwbare, robuuste en hoogwaardige bewakingsoplossing te bieden voor
beveiligingstoepassingen die de allerbeste prestaties vereisen, ongeacht de omgeving van
de installatie.

Belangrijkste voordelen
C
 omplete serie voor de beste oplossing op maat
V
 oldoet aan IP68
O
 ptisch perfect, vlak venster
3
 60º ononderbroken draaien en 320º kantelen
Toepassingen
Openbare ruimten/stadscentra, maritiem/kust, mobiel gebruik,
perimeterbewaking en extreme

omstandigheden.

MIC412TI Thermisch
MIC400IR Infrarood

MIC400ST Roestvrij Staal

I

3

4

I

Bosch Extreme CCTV

Camera's met infraroodverlichting
In een beveiligingsmarkt die overspoeld wordt door conventionele dag/nacht-camera's die
hun specificaties niet waar maken, is Bosch Extreme CCTV de vertrouwde en toonaangevende
fabrikant van producten op het gebied van actief-infrarood nachtzicht, met betrouwbare
hoogwaardige infraroodcamera's. De geïntegreerde infraroodcamera's van Bosch Extreme CCTV
zijn van absolute topkwaliteit en zorgen voor de meest geavanceerde dag/nacht-opnamen die
vandaag de dag mogelijk zijn.
Belangrijkste voordelen
24-uurs prestaties
Volledige werking onder zware omstandigheden
Ontworpen voor snelle, eenvoudige installatie
Bekroond Black Diamond nachtzicht
Technisch geavanceerde optiek
Getest voor DCRI-bewakingsniveaus (Detection,
Classification, Recognition, Identification)
Reeks omvat:
Analoog
Bosch IP
Megapixel
Toepassingen
Kritische infrastructuur
Havens
Grensbewaking
EX85 Megapixel-IP Infraroodcamera.

Defensie

De EX85 staat aan de top van de uiterst geavanceerde

Vervoer

beeldsensortechnologie van vandaag door de
combinatie van dual megapixel sensoren, het IP
infrarood beeldvormingsconcept en de Black Diamond
nachtzichttechnologie.

Elke infraroodcamera is uitgerust
met nachtzicht voor elk van de vier
bewakingsniveaus van de DCRI-criteria
(Detection, Classification, Recognition
en Identification).

Bosch Extreme CCTV
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IR-bulletcamera's en MiniDome
De bewakingsoplossingen van de WZ serie zijn uitgerust
met nachtzichtfuncties van wereldklasse en worden
gekenmerkt door een combinatie van prestaties,
betrouwbaarheid en duurzaamheid. De WZ serie
omvat een productfamilie van geïntegreerde dag/nachtbulletcamera's - WZ20, WZ18, WZ16 en WZ14 - en de
WZ45N Geïntegreerde Dag/nacht IR Domecamera.

WZ20 IDN Hoge resolutie bulletcamera

Toepassingen
Woningen, kantoorpanden, universiteitsterreinen en winkels.

Camera's voor extreme omstandigheden
Bewakingscamera's voor extreme omgevingen zijn
speciaal ontworpen voor de zwaarste omstandigheden ter
wereld. Het aanbod van Bosch Extreme CCTV bestaat uit
explosieveilige, vandalismebestendige, spatwaterdichte
en corrosiebestendige camera's die voldoen aan de
eisen van nagenoeg ieder beveiligingssysteem. Camera's
van Bosch Extreme CCTV staan bekend om hun

EX36 No-Grip-camera voor hoekmontage

betrouwbaarheid en worden overal ter wereld gebruikt,
van Koeweit tot Canada en van Afrika tot Antarctica.

Reeks omvat:
Extreme temperaturen en vochtige

Toepassingen
Maritieme toepassingen, corrosieve omgevingen, industriële
vriesinstallaties/voedselverwerking, petrochemie, mijnbouw en
farmaceutische installaties, gevangenissen en o
 penbare ruimten.

omgevingen
Gevaarlijke omgevingen
Hoekmontagecamera voor
gevangenissen, ziekenhuizen en liften
Analoge en Bosch IP-uitvoering
leverbaar

Producten van Extreme
CCTV blijven presteren
onder omstandigheden die
conventionele camera's
onherstelbaar zouden
beschadigen.
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Bosch Derwent verlichting INFRAROODSTRALERS
Bewakingssystemen moeten tegenwoordig 24 uur per dag, 7 dagen in de week, blijven
functioneren. De hoogwaardige verlichtingsoplossingen van Bosch Derwent hebben wereldwijd
in talrijke bewakingstoepassingen hun waarde bewezen. Met een complete serie infrarood- en
zichtbaar-wit-licht-oplossingen maakt Derwent verlichting nachtopnamen van ongeëvenaarde
kwaliteit mogelijk.

Belangrijkste voordelen
Black Diamond technologie voorkomt hotspots
in nachtopnamen en overbelichting
Constant Light technologie compenseert automatisch
de veroudering van LED’s
Ingebouwd 12/24 VAC/VDC voedingsregelcircuit
Volledige reeks straalpatronen voor complete dekking
Zorgt 's nachts voor optimale prestaties 's nachts van
analoge en megapixelcamera's, IP-platforms en beeldanalyse
Toepassingen
Stadscentra en openbare ruimten, kantoren, woningen,
Bosch AEGIS UFLED Infraroodstraler

havens en gevangenissen.

Black Diamond technologie zorgt
voor gelijkmatige belichting door het
licht te richten op de voorgrond en
achtergrond van het zichtveld van
de camera te richten. Op deze manier
worden hotspots in nachtopnamen
en overbelichting voorkomen.

Conventionele infraroodstraler,

Black Diamond zorgt voor een gelijkmatige

hotspot op de voorgrond, slecht

belichting van de voor- en achtergrond in

verlichte achtergrond

het volledige zichtveld van de camera

Bosch Extreme CCTV

Bosch REG ANPR/LPR Camera's voor
kentekenopnamen
De REG serie camera's voor opnamen van kentekenplaten is speciaal ontworpen
om zeer scherpe afbeeldingen te maken van kentekenplaten voor beveiligings- en
verkeerstoezichtsystemen en intelligente transportsystemen. Door de integratie van
camera, optiek, infraroodtechnologie en Ambient Rejection Technology maken REG
camera's zowel overdag als 's nachts haarscherpe opnamen van kentekenplaten,
ook bij hoge voertuigsnelheden, slecht weer en weinig licht.

Belangrijkste voordelen
Consistente, betrouwbare opnamen van kentekenplaten
Opnamebereik tot 50 m
Snelheden tot 198 km/u
Eenvoudige installatie, alle mogelijke montageopties
Energiebesparende werking op 12/24 VAC/VDC
Hoogwaardige LED-infraroodbelichting zorgt voor
uitstekende opnamen zowel overdag als 's nachts
Sluit naadloos aan op DVR en software voor beeldanalyse
Toepassingen
Intelligente transportsystemen, automatische
Bosch REG-L1

nummerplaatherkenning (ALPR), toegangscontrole, parkeren,
tolpoorten, privé-bezit en beveiligde woonwijken.
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Een traditie van kwaliteit en innovatie

Al meer dan 100 jaar staat de
naam Bosch voor kwaliteit en
betrouwbaarheid. Bosch Security
Systems is er trots op u een breed
pakket van systemen en componenten
te kunnen bieden op het gebied van
Brand- en Inbraakdetectie, CCTV,
Public Address, Congres, Paging en
Sociale Alarmering, dat u helpt een
oplossing te vinden voor elke gewenste
toepassing. We zijn een wereldwijd
actieve voorkeursleverancier van
innovatieve technologie die wordt
ondersteund door het hoogste
niveau van service en support.
Als u oplossingen nodig hebt waar u op
kunt vertrouwen, kies dan voor Bosch.

Nederland:
Bosch Security Systems BV
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Nederland
Tel: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl
België:
Bosch Security Systems nv/sa
Torkonjestraat 21F
8510 Marke
België
Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be
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