
Bosch Extreme'i aldı
Extreme CCTV grubu ürünleri artık Bosch tarafından sunuluyor
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Extreme CCTV, Derwent ve Forward Vision 
markalarını barındıran Extreme CCTV grubunun 
Bosch Güvenlik Sistemleri tarafından satın alınması, 
Bosch'un zaten kapsamlı olan CCTV portföyünü 
daha fazla uygulama ve müşteri gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde genişletmesine olanak 
tanımaktadır. 

Genişletilmiş ürün serisi, her biri çok çeşitli 
uygulamalar için en ideal çözümleri sunan 
üç benzersiz ürün alanından oluşmaktadır:

Bosch Extreme CCTV
Aşırı sıcaklık aralıkları, düşük ışıklı ve ışıksız ortamlar, 
aşındırıcı veya uçucu madde bulunan ortamlar ve 
ürünün fi ziksel darbelere maruz kalabileceği alanlar 
dahil olmak üzere, en zorlu koşullarda görüntü kaydı 
yapabilecek şekilde tasarlanmış ürünler. 

Bosch Derwent Aydınlatma
En kapsamlı kızılötesi ve beyaz ışıklı güvenlik 
aydınlatma çözümlerini sunan Bosch Derwent 
aydınlatma serisi, yaklaşık 20 yıllık mükemmel 
mühendislik ve sahada kanıtlanmış bir performansı 
temsil eder ve bugün piyasadaki teknik açıdan 
en gelişmiş CCTV aydınlatma ürünlerini içerir.

Bosch REG Araç Plakası Tanıma
Plakaların etkin şekilde tanınmasıyla ilgili birçok 
sorunun üstesinden gelmek üzere hassas şekilde 
tasarlanan eksiksiz bir seri olan Bosch REG serisi, 
otomatik plaka tanıma yazılımı için gerekli olan 
yüksek çözünürlüklü plaka görüntülerini sağlama 
konusunda kendisini kanıtlamıştır. 

Bütünlük, Yenilikçilik ve Performans
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MIC1 serisi - Tam fonksiyonlu PTZ kameralar
MIC1 ya da diğer adıyla "Metal Mickey" tam fonksiyonlu Pan-Tilt-Zoom (PTZ) kameraları, kurulduğu 

ortamdan bağımsız olarak en iyi performansın sağlanmasını gerektiren güvenlik uygulamaları için 

son derece güvenilir, sağlam ve yüksek kaliteli bir izleme çözümü sunmak için tasarlanmıştır.

Başlıca Avantajları

   En uygun çözümü sunan eksiksiz ürün serisi
   IP68 koruma sınıfı
   Optik olarak mükemmel düz görüntüleme penceresi
   Tam 360º sürekli dönüşlü yatay hareket ve 320º düşey 
hareket kontrolü

Uygulamalar

Kamusal alanlar/şehir merkezleri, denizcilik/kıyı uygulamaları, çabuk 
kurulum gereken uygulamalar, çevre koruması,   zorlu koşullar.

Çözümlerin arkasındaki ürünler...
Bosch Extreme CCTV
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MIC400ST Paslanmaz Çelik

MIC412TI Termal

MIC400IR Kızılötesi
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IR Kameralar 
Özellikleri yetersiz kalan klasik gündüz-gece kameralarıyla dolu güvenlik piyasasında, aktif 

kızılötesi gece görüşünde güvenilen lider marka olan Extreme CCTV, yüksek performanslı, 

güvenilir kızılötesi kameralar sağlamaya devam ediyor. Hassas bir şekilde tasarlanmış 

kameralardan oluşan seçkin bir seri sunan Extreme'in entegre kızılötesi kameraları, günümüzde 

kullanılabilecek en gelişmiş düzeyde gündüz/gece görüntüleme özelliği sağlamaktadır.

Tüm Kızılötesi Kameralar, Algılama, 

Sınıfl andırma, Tanıma ve Tanımlama (DCRI) 

kriterleri olan dört görüntüleme düzeyinin her 

birinde gece görüş özelliklerini sağlamaktadır.
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EX85 Megapiksel-IP Kızılötesi Kamera. Çift megapiksel 

sensör, IP Kızılötesi Görüntüleme tasarımı ve Black 

Diamond gece görüş teknolojisini bir araya getiren EX85, 

günümüzün en gelişmiş görüntüleme teknolojilerinin en 

üstünde yer almaktadır.

Başlıca Avantajları

   24/7 performans
   Zorlu hava koşullarında tam işlevsellik
   Hızlı ve kolay kurulum için tasarlanmıştır
   Ödüllü Black Diamond gece görüşü 
   Hassas tasarımlı optikler 
   DCRI (algılama, sınıfl andırma, tanıma, tanımlama) 

gözetleme seviyeleri için test edilmiştir

Serideki ürünler şunlardır:

   Analog
   Bosch IP özellikli
   Megapiksel

Uygulamalar

   Çok önemli altyapılar
   Limanlar
   Sınırlar
   Savunma
   Ulaşım
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Extreme ürünleri klasik 

kameralara zarar veren koşullar 

altında sonuç sağlamaya devam 

etmektedir.

EX36 Köşeye Montaj No-Grip 
(Kavranamayan) Kamera

IR Bullet Kameraları ve MiniDome
En iyi gece görüşü açısından dünyanın en zengin 

geçmişine sahip olan WZ serisinde, performans, 

güvenilirlik ve değerin mükemmel birleşimi olan 

görüntüleme çözümleri bulunmaktadır. WZ serisinde 

WZ20, WZ18, WZ16 ve WZ14 Entegre Gündüz/Gece 

bullet kameraları ve WZ45N Entegre Gündüz/Gece IR 

Dome kameraları yer almaktadır.

Uygulamalar

Konut, ticari, kampüs, mağaza.

Extreme Çevre Kameraları
Extreme çevre gözetim kameraları, dünyanın en 

zorlu ortamları için hassas şekilde tasarlanmıştır. 

Extreme, hemen hemen tüm güvenlik sistemi 

tesisatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilen patlamaya 

karşı korumalı, saldırılara karşı dayanıklı, su geçirmez 

ve paslanmaz kameralar sunar. Extreme kameraları 

güvenilir performans konusunda sahada kanıtlanmış 

olup Kuveyt'ten Kanada'ya, Afrika'dan Antarktika'ya 

kadar dünyanın dört bir yanında kullanılmaktadır.

Uygulamalar

Denizcilik uygulamaları, aşındırıcı ortamlar, endüstriyel dondurucular / 
gıda işleme, petrokimya, madencilik ve ilaç tesisleri, cezaevleri, 
kamusal alanlar.

Aşağıdaki koşullarda kullanılabilir:

   Aşırı sıcaklık ve ıslak ortamlar
   Tehlikeli ortamlar
   Hapisaneler, cezaevleri, hastaneler, 
asansörler için köşeye montajlı kamera

   Analog ve Bosch IP özellikli sürümü 
bulunmaktadır

WZ20 IDN Yüksek Çözünürlüklü 

Bullet Kamera
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Bosch Derwent Aydınlatma KIZILÖTESİ AYDINLATMA 

Gözetleme sistemleri için 24/7 verimliliğin en önemli gereksinim olduğu günümüzde, Derwent'in 

yüksek performanslı güvenlik aydınlatma çözümleri dünya çapında sayısız gözetim uygulamasında 

kendisini kanıtlamıştır. Kızılötesi ve görünür beyaz ışıklı çözümlerden oluşan eksiksiz Derwent 

aydınlatma serisi, gece görüntü kaydı konusunda rakipsizdir. 

Başlıca Avantajları
   Black Diamond teknolojisi, gece görüntüsündeki 
sorunlu bölgeleri ve aşırı pozlamayı ortadan kaldırır

   Sabit Işık teknolojisi, zamanla oluşan LED zayıfl amasını 
dengeler

   Dahili 12/24V AC/DC güç düzenleme devresi
   Tam kapsama alanı için kapsamlı huzme şekilleri 
   Analog ve megapiksel kameralar, IP platformları ve 
video analizleri için optimum gece performansı sağlar 

Uygulamalar

Şehir merkezleri ve kamusal alanlar, ticari, konut, limanlar, 
cezaevleri

Black Diamond teknolojisi, ön planda 

parlak bölge ve aşırı pozlama olmadan 

gece görüşü için ışığı, kameranın görüş 

alanının ön planına ve arka planına 

yönlendirerek eşit bir aydınlatma sağlar.
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Bosch AEGIS UFLED IR Aydınlatma Cihazı

Klasik IR Aydınlatma, ön planda 

parlak bölge, arka planda 

yetersiz aydınlatma

Black Diamond, kameranın görüş 

alanının ön planını ve arka planını 

eşit bir şekilde aydınlatır
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REG serisi plaka tanıma kameraları güvenlik, araç gözetimi ve Akıllı Ulaşım Sistemleri 

için yüksek çözünürlükte araç plakası görüntüleri sunmak üzere hassas bir şekilde 

tasarlanmıştır. Kamera, optikler, kızılötesi ve ortam (plaka dışındaki) karartma teknolojisini 

bir araya getiren REG serisi, geçerli hava koşullarından ve ortamın ışık koşullarından 

bağımsız olarak, gündüz ve gece hızlı hareket eden araçların plakalarını tanır. 

Başlıca Avantajları
   Tutarlı, güvenilir araç plaka tanıma
   50 m'ye kadar tanıma mesafesi
   190 km/saate kadar araç hızları
   Kolay kurulum, çok çeşitli montaj seçenekleri 
   12/24V AC/DC enerji tasarrufl u çalışma
   Yüksek performanslı LED kızılötesi aydınlatma sayesinde 
gündüz ve gece tanıma olanağı

   DVR ve video analiz yazılımıyla sorunsuz entegrasyon

Uygulamalar
Akıllı Ulaşım Sistemleri, otomatik araç plakası tanıma (ALPR), 
giriş kontrolü, park, ücretli geçiş gişeleri, özel mülk ve giriş 
kapılı binalar.
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Bosch REG Araç Plakası Tanıma ANPR/LPR Kameraları

Bosch REG-L1
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Yaratıcılık ve Kalite Geleneği
 
Bosch markası, 100 yıldan uzun bir 
süredir dünyanın her yerinde kalite ve 
güven ile birlikte anılıyor. Dünya çapında 
bir marka olan Bosch, yüksek hizmet ve 
destek anlayışıyla yenilikçi teknolojiler 
sunmaktadır. Bosch Güvenlik Sistemleri 
tüm dünyada kamusal, kurumsal ve 
konut ihtiyaçlarına yönelik elektronik 
güvenlik sistemleri ile genel seslendirme 
ve kongre-konferans çözümleri 
sunmaktadır.

Bosch Güvenlik Sistemleri
Daha fazla bilgi için lütfen 
www.tr.boschsecurity.com
adresini ziyaret ediniz veya 
guvenliksistemleri@tr.bosch.com 
adresine mail atınız.

© Bosch Security Systems, 2008
Hollanda’da basılmıştır
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
VS-EH-tr-01_F01U519989_01
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