
Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu | Centrala alarmowa Easy Series

Centrala alarmowa Easy Series jest przeznaczona do
ochrony budynków mieszkalnych i małych obiektów
komercyjnych. Centrala została wyposażona w funkcje
głosowe oraz animowane ikony, które ułatwiają
zrozumienie informacji i poleceń.

Centrala alarmowa Easy Series może obsługiwać
bezprzewodową lokalną sieć bezpieczeństwa (wLSN),
zapewniającą dwukierunkową komunikację
bezprzewodową, prostą instalację oraz automatyczną
konfigurację systemu. Umożliwia też obsługę wielu
urządzeń bezprzewodowych.

Centrala alarmowa Easy Series
▶ Łącznie 32 wejścia (kablowe, bezprzewodowe lub

mieszane)

▶ Prosty, oparty na ikonach pulpit sterujący

▶ Wbudowany czytnik zbliżeniowy

▶ Możliwość wyboru wersji językowej

▶ Wysoka odporność na fałszywe alarmy dzięki
zaawansowanej technologii przetwarzania sygnałów

▶ Obsługa komunikacji Conettix IP

▶ Wbudowany dialer cyfrowy, dialer głosowy,
przekazywanie komunikatów tekstowych oraz
dwukierunkowa, dźwiękowa weryfikacja alarmów

▶ Obsługa oprogramowania do zdalnego
programowania (RPS)

www.boschsecurity.pl
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Przegląd systemu
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1. Centrala alarmowa Easy Series z zainstalowanym modułem głoso-
wym (A) i kluczem programującym (B).

2. Systemowa magistrala danych

3. Wbudowany komunikator ITS-DX4020G

4. Antena umożliwiająca bezprzewodowe połączenie z siecią

5. Połączenie USB z lokalnym hostem umożliwiające zarządzanie

6. Połączenie dźwiękowe z centralą alarmową

7. Panel sterujący centrali Easy Series

8. Moduł rozszerzenia wejść DX-2010

9. Moduł interfejsu sieci Ethernet DX4020

10. Koncentrator bezprzewodowej lokalnej sieci bezpieczeństwa
(wLSN)

11. Opcjonalne urządzenia bezprzewodowej sieci LSN

Podstawowe funkcje

Wysoka odporność na fałszywe alarmy
Centrala alarmowa Easy Series została wyposażona w
funkcje stopniowego powiadamiania oraz inteligentnej
oceny zagrożenia, które redukują ryzyko fałszywych
alarmów wywołanych przez użytkownika. Zaawansowane
metody weryfikacji fałszywych alarmów centrali Easy
Series przewyższają standardy obowiązujące w branży
systemów zabezpieczeń.

Weryfikacja alarmu
Opisane poniżej funkcje weryfikacji alarmów zmniejszają
liczbę fałszywych alarmów, nie ograniczając jednocześnie
funkcjonalności i niezawodności systemu.

1. Dwukierunkowa dźwiękowa weryfikacja alarmu:
Pozwala użytkownikom znajdującym się daleko od
chronionego obiektu na rozmowę z użytkownikami
znajdującymi się w obiekcie.

2. Weryfikacja sekwencyjna: Alarm włamaniowy zostaje
wygenerowany tylko wtedy, gdy w określonym czasie
zostaną uaktywnione dwa rodzaje czujek. Na przykład
raport o potwierdzonym alarmie zostanie wysłany
dopiero po wykryciu zagrożenia przez czujnik
drzwiowy oraz czujkę ruchu.

3. Inteligenta ocena zagrożenia: Centrala Easy Series
ocenia potencjalne zagrożenie na podstawie szeregu
parametrów, takich jak poziomy ochrony, typy
sygnałów wejściowych, warunki wejściowe oraz czas
rejestracji zdarzenia w systemie. Jeśli poziom
zagrożenia przekroczy określony próg, wysyłany jest
raport o potwierdzonym alarmie.

Uniwersalna komunikacja sieciowa
Centrala Alarmowa Easy Series wykorzystuje
dwukierunkową komunikację sieciową między centralą
alarmową a centrum monitoringu alarmów. W przypadku
korzystania z przewodowych sieci Ethernet można
zainstalować moduł interfejsu sieci Ethernet DX4020. W
przypadku korzystania z sieci bezprzewodowych można
zainstalować komunikator ITS- DX4020-G, który umożliwia
wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem telefonu
komórkowego, i który obsługuje istniejący interfejs
sieciowy przez USB.

Bezprzewodowa lokalna sieć bezpieczeństwa
Bezprzewodowa lokalna sieć bezpieczeństwa (wLSN ) to
system urządzeń wyposażonych w nadajniki / odbiorniki
umożliwiające pełną dwukierunkową komunikację między
koncentratorem systemu a samokonfigurującymi się
urządzeniami. Koncentrator wLSN komunikuje się z
centralą alarmową Easy Series za pośrednictwem
czterożyłowej magistrali rozszerzeń i pełni rolę
„administratora” sieci wLSN.

Oprogramowanie do zdalnego programowania (RPS)
RPS to odrębny pakiet oprogramowania, który służy jako
narzędzie do zdalnego programowania, gromadzenia
nagrań, zdalnego sterowania i rozwiązywania problemów
w określonych centralach alarmowych. Oprogramowanie
instaluje się na komputerach wyposażonych w system
operacyjny Windows oraz modem.

Certyfikaty i świadectwa

Centrala Easy Series spełnia następujące normy i uzyskała
następujące certyfikaty:
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Region Certyfikacja

Europa CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC);
2006/95/EC Low-Voltage Directive
(LVD)   [DX4020][DX4020-CVS]
[DX4020 CVS Programmed]

Belgia INCERT B-509-0045/b   [IUI-EZ1]

B-509-0044/d   [ICP-EZ2-AWT-xx]

B-509-0044/b

Rosja GOST 12997-84, 60065-2002, 50009-2000,
51317.3.2-99, and 51317.3.3-99

Stany
Zjednoczone

UL AMCX: Central Station Alarm Units
(UL1610, UL1635), AMTB: Control
Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX:
Local Alarm Units (UL609), APAW: Police
Station Alarm Units (UL365), APOU:
Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX:
Household Burglar Alarm System Units
(UL1023), UTOU: Control Units and
Accessories - Household System Type
(UL985)

AMCX7: Central Station Alarm Units
Certified for Canada (cULus), AOTX7:
Local Alarm Units Certified for Canada
(cULus), APAW7: Police Station Alarm
Units Certified for Canada (cULus),
APOU7: Proprietary Alarm Units Certified
for Canada (cULus), NBSX7: Household
Burglar Alarm System Units Certified for
Canada (cULus), UTOU7: Control Units
and Accessories - Household System
Type Certified for Canada (cULus)

CSFM 7167-1615:0223 CONTROL UNIT
(HOUSEHOLD)

FCC ESVAL00BEZ1

Kanada IC 1249A-EZM1

Chiny CCC 2005031902000410

Japonia JATE A06-0041001

Szwecja INTYG Nr08-423 Centralapparat

Nr08-424 Centralapparat-trådlös

Kraj Certyfikat

Francja AFNOR

Australia A-Tick

C-Tick

Planowanie

Informacje dotyczące zgodności

Komunikator PSTN
(wbudowany)

Formaty: BSIA Fast Format, Contact ID,
SIA, sieć, (dialer głosowy)
Powiadomienie osobiste: wiadomości SMS i
głosowe

Komunikator IP1, 3 Moduł przechwytywania dialera Conettix IP
C900V2
DX4020 Moduł interfejsu sieci Ethernet

Komunikator GSM 1, 3 Komunikator GSM Conettix ITS-300GSM
Wbudowany komunikator ITS-DX4020-G

Komunikatory radiowe
(SAFECOM) 1, 2

Komunikatory Slave serii SC2104
Komunikatory radiowe do transmisji danych
SC3100
Komunikator radiowy do pełnej transmisji da-
nych SC4000

Kontaktrony magne-
tyczne1

Wszystkie kontaktrony magnetyczne firmy
Bosch obejmujące kontaktrony wpuszczane,
miniaturowe, drzwiowe i do montażu powierz-
chniowego.

Czujki ruchu1 Wszystkie konwencjonalne czujki sygnalizacji
włamania firmy Bosch wraz z czujkami Blue Li-
ne, sejsmicznymi, PIR, TriTech, optycznymi
oraz dualnymi TriTech (PIR / mikrofalowe).

Dwu– i czteroprzewodo-
we czujki dymu1,3

Konwencjonalne czujki dymu, termiczne i op-
tyczne czujki dymu 12 V firmy Bosch.

Kablowy moduł rozsze-
rzający

Moduł rozszerzenia wejść DX2010

Moduł interfejsu1, 2 Przekaźnik dwukierunkowy czujki dymu
D132A

Urządzenia bezprzewo-
dowej lokalnej sieci bez-
pieczeństwa (wLSN)1

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe wLSN
firmy Bosch, takie jak koncentrator wLSN
(moduł bezprzewodowy), czujki ruchu wLSN
PIR i dualne, czujki zbicia szkła wLSN, piloty
wLSN, czujniki bezwładnościowe wLSN, kon-
taktrony drzwiowe i okienne wLSN, dodatko-
we wyjścia przekaźnikowe wLSN i sygnalizato-
ry akustyczne wLSN.

1Literatura pomocnicza. Więcej informacji można znaleźć w odpowiednim
arkuszu danych technicznych, broszurze, instrukcji instalacji i / lub in-
strukcji obsługi.
2Sprzedawane tylko w wybranych krajach. Nie jest zgodny z normą CE.
3Dostępność różni się w zależności od regionu sprzedaży.

Dane techniczne

Wymiary

Panel sterujący: 12 x 17,7 x 2,5 cm

Obudowa AE1: 37 x 31,75 x 8,5 cm

Niewielka obudowa 33 x 26,7 x 9,5 cm

www.boschsecurity.pl
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Parametry środowiskowe

Wilgotność względna: 93% ±5% przy 32°C ±2°C

Temperatura
robocza

-10 ÷ +49°C

Temperatura
przechowywania

-10 ÷ +55°C

Klasa środowiskowa II

Punkty wejść

Maksymalna liczba punk-
tów wejść:

32

Wejścia kablowe, bez-
przewodowe lub miesza-
ne:

Osiem na płycie
• Kablowe pojedyncze, bezprzewodowe,

podwojenie stref, podwójne zabezpie-
czenie antysabotażowe EOL.

• Wejście 1 obsługuje również dwuprze-
wodowe czujki dymu. Wszystkie punkty
wejść obsługują czujki czteroprzewodo-
we.

• Tamper obudowy (nie zajmuje lini wejś-
ciowej)

Moduł rozszerzenia lini
przewodowych:

Maks. o 24 za pomocą trzech modułów roz-
szerzenia wejść DX2010 (razem w systemie:
32 wejścia).
Każdy moduł DX2010 zapewnia 8 dodatko-
wych lini wejściowych. Do centrali alarmowej
Easy Series można dołączyć maksymalnie 3
takie moduły.

Moduł rozszrerzeń linii
bezprzewodowych:

Maks. 32 z koncentratorem wLSN

Wyjścia

Na płycie: Cztery
• Jeden konfigurowalny przekaźnik
• Trzy konfigurowalne półprzewodnikowe
• Opcja wewnętrznego sterownika sygna-

lizatorów akustycznych dla głośników
(tylko wyjście 4)

Bezprzewodowe: Cztery

Pojemność

Panele sterujące: Cztery
• Wbudowana funkcja komunikatów gło-

sowych
• Uzbrajanie i rozbrajanie centrali za po-

mocą kodu PIN, klucza zbliżeniowego
(token) lub pilota wLSN

Moduły rozszerzające
DX2010:

3 na magistrali rozszerzeń

Moduły DX4020: 1 na magistrali rozszerzeń

Moduły DX4020-G: 1 na magistrali rozszerzeń

Koncentratory wLSN: 1 na magistrali rozszerzeń

Użytkownicy: 22 (1 nadrzędny – Master, 20 systemowych i
1 cichego alarmu)

Hasła, klucze zbliżeniowe
(tokeny) i piloty wLSN

21 (po jednym dla każdego użytkownika, za
wyjątkiem użytkownika cichego alarmu)

Zdarzenia: Rejestr 500 zdarzeń z datą i godziną wystąpie-
nia

Zasilanie

Główne źródło zasilania: 110 V, +10/-15% (47 ÷ 62 Hz)
230 V, +10/-15% (47 ÷ 62 Hz)

Napięcie podstawowe
(AC):

18 V (47 ÷ 62 Hz)

Napięcie podstawowe
(DC):

18 V, bez polaryzacji

Napięcie dodatkowe
(DC):

Hermetyczny akumulator ołowiowy 12 VDC,
7 Ah lub 18 Ah

Całkowity pobór prądu: 1,4 A

Pobór prądu przez urzą-
dzenia dodatkowe:

1,0 A

Informacje dot. zamówień zestawu centrali alarmowej Easy Series
Europa, Bliski Wschód i Afryka

W skład standardowego zestawu wchodzi jedna centrala alarmowa, obu-
dowa, tamper, manipulator, zasilacz sieciowy (100 do 250 V) i dwa klu-
cze zbliżeniowe RFID (tokeny).

Język Numer modelu

Brak1 ICP‑EZUAWT‑002

Brak1 ICP‑EZ2AWT‑00

angielski ICP‑EZ2AWT‑01

angielski (Wielka Brytania) ICP‑EZ2AWT‑02

niemiecki ICP‑EZ2AWT‑03

holenderski ICP‑EZ2AWT‑04

węgierski ICP‑EZ2AWT‑05

czeski ICP‑EZ2AWT‑06

polski ICP‑EZ2AWT‑07

włoski ICP‑EZ2AWT‑08

hiszpański ICP‑EZ2AWT‑09

szwedzki ICP‑EZ2AWT‑10

francuski ICP‑EZ2AWT‑11

portugalski ICP‑EZ2AWT‑12

rosyjski ICP‑EZ2AWT‑14

grecki ICP‑EZ2AWT‑15

norweski ICP‑EZ2AWT‑16

duński ICP‑EZ2AWT‑17

fiński ICP‑EZ2AWT‑18

turecki ICP‑EZ2AWT‑19

arabski ICP‑EZ2AWT‑21

bułgarski ICP‑EZ2AWT‑22

chorwacki ICP‑EZ2AWT‑25

flamandzki ICP‑EZ2AWT‑27

rumuński ICP‑EZ2AWT‑29

słowacki ICP‑EZ2AWT‑30
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Informacje dot. zamówień zestawu centrali alarmowej Easy Series
Europa, Bliski Wschód i Afryka

słoweński ICP‑EZ2AWT‑31

serbski ICP‑EZ2AWT‑32

1Wymaga zakupu modułu głosowego.

2Zestaw przeznaczony na rynek brytyjski, zawiera zasilacz
sieciowy (230 V).

Informacje dot. zamówień zestawu 1 wLSN
Europa, Bliski Wschód i Afryka

Zestawy wLSN zawierają opisany zestaw centrali alarmowej Easy Series
oraz jeden koncentrator wLSN, jedną czujkę ruchu PIR wLSN, jeden minia-
turowy kontaktron drzwiowy / okienny wLSN i jeden pilot wLSN.

Język Numery katalogowe

Angielski ICP‑EW1AWT‑01

angielski (Wielka Brytania) ICP‑EW1AWT‑02

holenderski ICP‑EW1AWT‑04

węgierski ICP‑EW1AWT‑05

polski ICP‑EW1AWT‑07

włoski ICP‑EW1AWT‑08

hiszpański ICP‑EW1AWT‑09

szwedzki ICP‑EW1AWT‑10

portugalski ICP‑EW1AWT‑12

rosyjski ICP‑EW1AWT‑14

grecki ICP‑EW1AWT‑15

duński ICP‑EW1AWT‑17

turecki ICP‑EW1AWT‑19

arabski ICP‑EW1AWT‑21

rumuński ICP‑EW1AWT‑29

Informacje dot. zamówień zestawu 2 wLSN
Europa, Bliski Wschód i Afryka

Zestawy wLSN zawierają opisany zestaw centrali alarmowej Easy Series
oraz jeden koncentrator wLSN, jedną dualną czujkę ruchu wLSN, jeden
miniaturowy kontaktron drzwiowy / okienny wLSN i pilot wLSN.

Język Numery katalogowe

holenderski ICP‑EW2AWT‑04

grecki ICP‑EW2AWT‑15

Informacje dot. zamówień zestawu 3 wLSN
Europa, Bliski Wschód i Afryka

Zestawy wLSN zawierają opisany zestaw centrali alarmowej Easy Series
oraz jeden koncentrator wLSN, jedną czujkę ruchu PIR wLSN, jedną czuj-
kę dymu wLSN, jeden miniaturowy kontaktron drzwiowy / okienny wLSN i
jeden pilot wLSN.

Język Numery katalogowe

niemiecki ICP‑ EW3AWT ‑03

fiński ICP‑ EW3AWT ‑18

Informacje dot. zamówień zestawu 4 wLSN
Europa, Bliski Wschód i Afryka

Zestawy wLSN zawierają opisany zestaw centrali alarmowej Easy Series
oraz jeden koncentrator wLSN, dwie czujki ruchu PIR wLSN, jeden minia-
turowy kontaktron drzwiowy / okienny wLSN i jeden pilot wLSN.

Język Numery katalogowe

francuski ICP‑ EW4AWT ‑11

Informacje dot. zamówień zestawu centrali alarmowej Easy Series
Rejon Azji i Pacyfiku, Ameryka Środkowa i Południowa

W skład standardowego zestawu wchodzi jedna centrala alarmowa, obu-
dowa, manipulator, zasilacz sieciowy (100 do 250 V) i dwa klucze zbliże-
niowe RFID (tokeny).

Język Numery katalogowe

Brak1 ICP‑EZ2AWU‑00

Brak2 ICP‑EZ0AVU‑00

angielski ICP‑EZ2AWU‑01

mandaryński ICP‑EZ2AWU‑13

japoński ICP‑EZ2AWU‑20

angielski (Australia) ICP‑EZ2AWU‑23

hiszpański ICP‑EZ2AWU‑24

kantoński ICP‑EZ2AWU‑26

portugalski ICP‑EZ2AWU‑28

tajski ICP‑EZ2AWU‑33

koreański ICP‑EZ2AWU‑34

1Wymaga zakupu modułu głosowego.

2Wymaga zakupu modułu głosowego, zasilacza i obudowy.

Informacje dot. zamówień zestawu centrali alarmowej Easy Series
USA

W skład standardowego zestawu wchodzi jedna centrala alarmowa, obu-
dowa, manipulator, zasilacz sieciowy (110 V) i dwa klucze zbliżeniowe
RFID (tokeny).

Język Numery katalogowe

Brak1 ICP‑EZ2AXU‑00

angielski ICP‑EZ2AXU‑01

hiszpański ICP‑EZ2AXU‑24

koreański ICP‑EZ2AXU‑34

1Wymaga zakupu modułu głosowego.

Informacje dot. zamówień zestawu centrali alarmowej Easy Series
Kanada

W skład standardowego zestawu wchodzi jedna centrala alarmowa, obu-
dowa, manipulator, zasilacz sieciowy (110 V) i dwa klucze zbliżeniowe
RFID (tokeny).

Język Numery katalogowe

Brak1 ICP‑EZ2AYU‑00

angielski ICP‑EZ2AYU‑01

francuski ICP‑EZ2AYU‑11

1Wymaga zakupu modułu głosowego.

www.boschsecurity.pl
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Zamówienia - informacje

ICP‑EZM2‑NA Centrala alarmowa
Jedna centrala alarmowa w standardowej
obudowie AE1 z wyposażeniem dodatkowym
oraz dwoma kluczami zbliżeniowymi (tokena-
mi).

ICP-EZM2-NA

ICP‑EZM2‑EU Centrala alarmowa
Jedna centrala alarmowa w standardowej
obudowie AE1 z wyposażeniem dodatkowym
oraz dwoma kluczami zbliżeniowymi (tokena-
mi).

ICP-EZM2-EU

ICP‑EZM2‑UK Centrala alarmowa
Jedna centrala alarmowa w obudowie UK z
transformatorem, wyposażeniem dodatko-
wym oraz dwoma kluczami zbliżeniowymi (to-
kenami).

ICP-EZM2-UK

ICP‑EZM2‑LC Centrala alarmowa
Jedna płytka drukowana centrali alarmowej,
bez obudowy.

ICP-EZM2-LC

ICP-EZM2-R Centrala alarmowa
Centrala alarmowa, zasilacz i zabezpieczenie
antysabotażowe (tamper) zamontowane
wstępnie w kompaktowej obudowie

ICP-EZM2-R

ICP-EZM2-CA Centrala alarmowa
Jedna centrala alarmowa w standardowej
obudowie AE1 z wyposażeniem dodatkowym
oraz dwoma kluczami zbliżeniowymi (tokena-
mi). Wyłącznie na rynek kanadyjski.

ICP-EZM2-CA

Sprzęt

IUI‑EZ1 Manipulator
Manipulator sterujący z głośnikiem, mikrofo-
nem, przyciskami funkcyjnymi oraz poziomi-
cą pęcherzykową.

IUI-EZ1

IUI‑EZ1-FM Zestaw do montażu
podtynkowego
Zestaw do montażu podtynkowego panelu
sterującego IUI-EZ1.

IUI-EZ1-FM

ICP‑EZTS Podwójne zabezpieczenie
antysabotażowe
Zabezpieczenie antysabotażowe z pętlą za-
pewniającą dodatkowe wyjścia.

ICP-EZTS

ICP‑EZPK Klucz programujący
Niebieski klucz do przekazywanie informacji z
i do central Easy Series.

ICP-EZPK

ICP-EZRU2-V3 Klucz aktualizacji pamięci
ROM
Klucz do aktualizowania pamięci Flash.

ICP-EZRU2-V3

ICP‑EZPS Zasilacz sieciowy
Przeznaczony do użytku w Europie, na Bli-
skim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschod-
niej oraz Ameryce Łacińskiej. Dostarcza na-
pięcie podstawowe w przedziale 100 VAC -
240 VAC.

ICP-EZPS

ICP‑EZPS‑FRA Zasilacz AFNOR
Na rynek francuski. Dostarcza napięcie 14
VAC oraz zapewnia izolowane wyjścia do zasi-
lania urządzeń dodatkowych

ICP-EZPS-FRA

Zamówienia - informacje

ICP‑TR1822‑CAN Wymienny
transformator
Do użytku w Kanadzie. Napięcie podstawowe
110 VAC Napięcie dodatkowe 18 VAC, 22 VA

ICP-TR1822-CAN

CX4010 Wymienny transformator
Przeznaczony do użytku w Stanach Zjedno-
czonych. Napięcie podstawowe 110 VAC.
Napięcie dodatkowe 18 VAC, 22 VA.

CX4010

TF008 Wymienny transformator
Na rynek australijski i nowozelandzki. Napię-
cie podstawowe 240 VAC. Napięcie dodatko-
we 18 VAC, 1,3 A. Zawiera bezpieczniki ter-
miczne oraz trójżyłowy przewód uziemiający.

TF008

ICP-EZ-RS Osłona do ICP-EZM2-R
Plastikowa osłona do ochrony i porządkowa-
nia przewodów w obudowie ICP-EZM2-R

ICP-EZ-RS

ISW-BMASK-10 Maski czujek ruchu
Zawiera 10 zatrzaskowych plastikowych os-
łon służących do kontrolowania aktywacji
czujki ruchu wLSN (narzędzie instalacyjne)

ISW-BMASK-10

IUI‑EZT‑5 Pakiet kluczy zbliżeniowych
(tokenów) Easy Series
Pięć kluczy zbliżeniowych (tokenów) Easy Se-
ries.

IUI-EZT-5

IUI-EZTR-5 Pakiet kluczy zbliżeniowych
(tokenów) Easy Series (czerwone)
Pięć kluczy zbliżeniowych (tokenów) Easy Se-
ries (czerwone).

IUI-EZTR-5

IUI-EZTO-5 Pakiet kluczy zbliżeniowych
(tokenów) Easy Series (pomarańczowe)
Pięć kluczy zbliżeniowych (tokenów) Easy Se-
ries (pomarańczowe).

IUI-EZTO-5

IUI-EZTG-5 Pakiet kluczy zbliżeniowych
(tokenów) Easy Series (zielone)
Pięć kluczy zbliżeniowych (tokenów) Easy Se-
ries (zielone).

IUI-EZTG-5

IUI-EZTY-5 Pakiet kluczy zbliżeniowych
(tokenów) Easy Series (żółte)
Pięć kluczy zbliżeniowych (tokenów) Easy Se-
ries (żółte).

IUI-EZTY-5

DX2010 Moduł rozszerzenia wejść
Umożliwia przewodowe rozszerzenie do oś-
miu dodatkowych lini wejściowych. Zawiera
moduł DX2010.

DX2010

DX4020 Moduł interfejsu sieci Ethernet
Conettix
Umożliwia dwukierunkową komunikację po-
między zgodnymi centralami alarmowymi za
pośrednictwem sieci Ethernet.

DX4020

ITS-DX4020-G Komunikator GPRS/GSM
Wielofunkcyjny, bezpieczny komunikator,
który komunikuje się z odbiornikami Bosch
Security Systems za pomocą odbiorników
Conettix

ITS-DX4020-G
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Programy

RPS-INTL Oprogramowanie do zdalnego
programowania
Oprogramowanie do zdalnego lub lokalnego
programowania centrali alarmowej. Wymaga
systemu operacyjnego Microsoft® Windows®.

RPS-INTL

www.boschsecurity.pl
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