
Bosch Ekstremalnie
Grupa produktów Extreme CCTV fi rmy Bosch jest już dostępna
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Niedawne przejęcie grupy Extreme CCTV, która 
posiada marki Extreme CCTV, Derwent i Forward 
Vision przez fi rmę Bosch Security Systems pozwala 
fi rmie Bosch na poszerzenie jej już szerokiej 
oferty produktów CCTV dla jeszcze większej 
liczby zastosowań i potrzeb. 

Poszerzona oferta produktów obejmuje trzy specjalne 
obszary, z których każdy oferuje idealnie dopasowane 
rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań.

Systemy Extreme CCTV fi rmy Bosch
Asortyment produktów przeznaczonych do 
rejestrowania obrazów w najbardziej wymagających 
warunkach, w tym w skrajnych temperaturach, 
przy małej ilości światła lub jego braku, 
w obecności substancji powodujących korozję 
lub łatwo parujących i na obszarach, gdzie 
produkt może stać się przedmiotem ataku. 

Oświetlenie Bosch Derwent
Składająca się z pełnej gamy rozwiązań w zakresie 
oświetlenia dla systemów ochrony w podczerwieni 
i świetle białym oferta produktów Bosch Derwent 
to efekt prawie 20 lat doskonalenia technologicznego 
i prób w warunkach środowiska. Składa się ona 
z najbardziej technologicznie zaawansowanych 
produktów oświetlenia CCTV dostępnych obecnie 
na rynku.

Kamera do tablic rejestracyjnych Bosch REG
Pełna gama dedykowanych precyzyjnych 
kamer, które są w stanie sprostać wyzwaniom, 
jakie stawia skuteczne utrwalenie obrazu tablic 
rejestracyjnych - oferta produktów Bosch 
REG została sprawdzona w praktyce, aby 
dostarczać obrazy tablic rejestracyjnych 
w wysokiej rozdzielczości potrzebne dla 
oprogramowania automatycznie rozpoznającego 
tablice rejestracyjne. 

Integralność, innowacja i wydajność
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Seria MIC1 - w pełni funkcjonalne kamery PTZ
Seria MC1 lub „Metal Mickey”, składająca się z wyposażonych w pełny zestaw funkcji kamer PTZ 

została zaprojektowana, tak aby zaoferować niezawodne, wytrzymałe i wysokiej jakości rozwiązanie 

w zakresie dozoru dla systemów monitoringu wymagających najwyższej wydajności niezależnie 

od warunków środowiska.

Najważniejsze zalety

   Duży wybór zapewnia idealnie pasujące rozwiązanie
   Stopień ochrony IP68
   Idealnie płaski wizjer
   Pełny obrót o 360° i sterowanie pochyleniem w zakresie 200°

Zastosowania

Miejsca publiczne/centra miast, transport morski/wybrzeża, 
szybki montaż, ochrona ogrodzenia, ekstremalne warunki środowiska.

Produkty znajdujące się za rozwiązaniami…
Systemy Extreme CCTV fi rmy Bosch
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Kamera MIC400ST ze stali 
nierdzewnej

Kamera MIC412TI 
termiczna Kamera MIC400IR 

noktowizyjna
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Kamery IR 
Na rynku systemów monitoringu zalanym przez konwencjonalne kamery dualne, które nie 

spełniają swoich specyfi kacji, Extreme CCTV - pewny lider na rynku rozwiązań w zakresie 

aktywnego widzenia w podczerwieni nocą - stale oferuje niezawodne kamery noktowizyjne 

o wysokich parametrach. Będące częścią serii precyzyjnych kamer najwyższej klasy, 

zintegrowane kamery noktowizyjne Extreme oferują obecnie najbardziej zaawansowany 

poziom obrazów w dzień i w nocy.

Możliwości widzenia nocnego każdej 

kamery noktowizyjnej jest zapewniona dla 

każdej z czterech funkcji dozoru wizyjnego 

- wykrywania, klasyfi kacji, rozpoznawania 

i identyfi kacji.

4   I   Bosch ekstremalnie

EX85 Sieciowa kamera noktowizyjna wysokiej 

rozdzielczości. Kamera EX85, wyposażona w dwa 

przetworniki wysokiej rozdzielczości, widzenie 

w podczerwieni z funkcją IP oraz technologię 

widzenia nocnego Black Diamond, to najbardziej 

zaawansowana ze współczesnych kamer noktowizyjnych.

Najważniejsze zalety

   Wydajność na poziomie 24/7
   Doskonała praca w trudnych warunkach pogodowych
   Przeznaczona do szybkiej i łatwej instalacji
   Nagrodzona technologia nocnego widzenia Black 
Diamond 

   Precyzyjne elementy optyczne 
   Testowana pod kątem kryteriów dozoru: wykrywanie, 

klasyfi kacja, rozpoznawanie i identyfi kacja

Oferta produktów obejmuje:

   Kamera analogowa
   Kamera Bosch z możliwością pracy w sieci
   Kamera megapikselowa

Zastosowania

   Infrastruktura o znaczeniu krytycznym
   Porty
   Granice
   Obronność
   Transport
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Produkty Extreme gwarantują 

rezultaty w warunkach, 

w których konwencjonalne 

kamery ulegają zniszczeniu.

EX36 Kamera do montażu narożnego 
bez uchwytu No-Grip

Kamery IR i kamery Minidome
Będąca wynikiem doświadczeń w zakresie najlepszego 

na świecie widzenia nocnego, seria WZ stanowi 

pakiet rozwiązań w zakresie monitoringu, który jest 

znakomitym połączeniem wydajności, niezawodności 

i wartości. Seria WZ obejmuje rodzinę zintegrowanych 

kamer dualnych - WZ20, WZ18, WZ16 i WZ14 oraz 

zintegrowaną kamerę dualną IR Dome WZ45N.

Zastosowania

Budynki mieszkalne, budynki komercyjne, kampusy, sklepy.

Kamery do zastosowań w trudnych warunkach 
środowiska
Kamery do monitoringu w trudnych warunkach 

środowiska zostały specjalnie zaprojektowane do 

wykorzystania w najbardziej ekstremalnym otoczeniu. 

Firma Extreme oferuje kamery odporne na eksplozję, 

odporne na akty wandalizmu, wodoodporne i odporne 

na korozję, aby spełnić wymagania prawie każdej 

instalacji systemu bezpieczeństwa. Kamery Extreme 

zostały sprawdzone w praktyce w zakresie 

niezawodności działania i zainstalowane na całym 

świecie - od Kuwejtu po Kanadę, od Afryki po Antarktydę.

Zastosowania

Transport morski, warunki środowiska wywołujące korozję, chłodnie 
przemysłowe / przetwórstwo spożywcze, przemysł petrochemiczny, 
górnictwo i zakłady farmaceutyczne, więzienia i areszty, miejsca 
publiczne.

Oferta produktów obejmuje:

   Skrajne temperatury i wysoką 
wilgotność

   Obszary niebezpieczne
   Montaż narożny dla więzień, 
aresztów, szpitali, wind

   Dostępna wersja analogowa 
i wersja Bosch z możliwością 
pracy w sieci

Kamera WZ20 IDN Hi-res
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Oświetlenie Bosch Derwent PROMIENNIKI PODCZERWIENI 

Dzisiejsze systemy monitoringu wymagają wydajności 24 godziny na dobę. Rozwiązania w zakresie 

oświetlenia fi rmy Derwent dla systemów ochrony zostały sprawdzone w praktyce w niezliczonych 

zastosowaniach na całym świecie. Pełna gama rozwiązań w zakresie oświetlenia w podczerwieni 

i widocznego światła białego - oświetlenie fi rmy Derwent pozwala na niezrównaną rejestrację 

obrazów w nocy. 

Najważniejsze zalety
   Technologia Black Diamond eliminuje refl eksy 

na obrazie w czasie nocy i prześwietlenie
   Technologia Constant Light rekompensuje w pełni 
degradację diod LED

   Wbudowany obwód regulacji zasilania 12/24V AC/DC
   Pełny zakres szerokości wiązki umożliwia całkowite 
pokrycie terenu 

   Optymalna wydajność analogowych i megapikselowych 
kamer w nocy, platformy IP i analizy materiału wideo 

Zastosowania

Centra miast i miejsca publiczne, budynki komercyjne, 
budynki mieszkalne, porty i przystanie, zakłady penitencjarne

Technologia Black Diamond zapewnia 

równomierne oświetlenie poprzez 

skierowania światła na pierwszy plan 

i tło pola widzenia kamery, dzięki 

czemu obrazy robione nocą są wolne 

od refl eksów i prześwietlenia.
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Inteligentny promiennik podczerwieni 

AEGIS UFLED fi rmy Bosch 

Konwencjonalny promiennik 

podczerwieni - refl eksy na pierwszym 

planie, źle oświetlony dalszy plan

Technologia Black Diamond 

równomiernie oświetla pierwszy 

plan i tło całego pola widzenia kamery
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Rodzina dedykowanych kamer do tablic rejestracyjnych REG została precyzyjnie 

zbudowana, aby dostarczyć obrazy tablic rejestracyjnych w wysokiej rozdzielczości 

dla systemów bezpieczeństwa, monitoringu pojazdów i inteligentnych systemów 

transportu. Dzięki zintegrowaniu kamery, optyki, podczerwieni i technologii Ambient 

Rejection kamery REG utrwalają obrazy tablic rejestracyjnych szybko poruszających 

się pojazdów dniem i nocą niezależnie od panujących warunków pogodowych lub 

oświetlenia otoczenia. 

Najważniejsze zalety
   Stałe, niezawodne utrwalania obrazów tablic 
rejestracyjnych pojazdów

   Zasięg utrwalania obrazu do 50m
   Prędkość do 190 km/h
   Łatwa instalacja, pełny zakres opcji montażu 
   Energooszczędne działanie przy napięciu 12/24 V AC/DC
   Wysokowydajne oświetlenie podczerwone za pomocą diod 
LED umożliwia utrwalanie obrazów dniem i nocą

   Płynna integracja z oprogramowaniem DVR 
i oprogramowaniem do analizy obrazu

Zastosowania

Inteligentne systemy transportu, automatyczne rozpoznawanie 
tablic rejestracyjnych (ALPR), kontrola dostępu, parkowanie, 
punkty pobierania opłat, nieruchomości prywatne i wspólnoty 
mieszkaniowe z bramami.
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Kamera do tablic rejestracyjnych Bosch REG 
Kamery ANPR/LPR

Kamera Bosch REG-L1
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Tradycja jakości i innowacji 
 
Od ponad 100 lat marka Bosch 
kojarzy się nieodmiennie z jakością 
i niezawodnością. Dział Bosch Security 
Systems oferuje wyjątkowo szeroki 
zakres produktów i systemów 
sygnalizacji pożaru, włamania, 
systemów CCTV, komunikacyjnych oraz 
zarządzania, stanowiących najlepsze 
rozwiązanie w praktycznie każdym 
zastosowaniu. Jesteśmy światowym 
dostawcą innowacyjnych technologii 
wspartych najwyższą jakością serwisu 
i obsługi klienta.
Jeśli wymagasz rozwiązań, na których 
można polegać, wybierz Boscha.

Bosch Security Systems
Zapraszamy na nasze 
strony internetowe
www.boschsecurity.pl
nasz adres e-mail 
securitysystems@pl.bosch.com

© Bosch Security Systems, 2008
Wydrukowano w Holandii
Zastrzega się prawo do zmian
VS-EH-pl-01_F01U519985_01
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