
Easy Series inbraakcentrale
Beveiliging vereenvoudigd – met RADION  
draadloze randapparatuur

“Alarm is 
Uitgeschakeld”



Veiligheid komt op de eerste plaats
Vanzelfsprekend wilt u de best mogelijke  
beveiliging voor uw woning of bedrijf. 
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U hebt een betrouwbare inbraakcentrale nodig 
om uw beveiligingssysteem op een intelligentie 
manier aan te sturen.  
Het mag niet zo maar een willekeurig product 
zijn, want uw leven en bezittingen kunnen er 
immers van afhangen.

De Easy Series inbraakcentrale van Bosch 
Security Systems is ideaal.  
Deze centrale is uiterst gebruiksvriendelijk 
en biedt tegelijkertijd het vermogen en de 
betrouwbaarheid die u nodig hebt.  
Bovendien heeft de centrale een aantrekkelijke 
vormgeving.

Eenvoudige en duidelijke communicatie
De inbraakcentrale communiceert met u door 
middel van spraak. Het systeem vertelt u wat 
u moet doen en geeft gesproken alarm- en 
systeemstatusinformatie weer. De 
spraakcommunicatie gebeurt in uw eigen taal, 
zelfs op afstand via de telefoon.

Alle alarm- en statusinformatie is gemakkelijk 
herkenbaar en kan in de vorm van SMS-
tekstberichten naar uw gsm worden verzonden.

De Easy Series 
inbraakcentrale – 
gebruiksvriendelijk, 
betrouwbaar, aantrekkelijk 
vormgegeven en snel te 
installeren

Eenvoudig te bedienen
Op een kleurendisplay met hoog contrast 
worden eenvoudig te begrijpen animaties 
weergegeven. U hoeft slechts een 
proximitybadge te gebruiken of op één knop te 
drukken om de tekstvrije bedieningseenheid te 
bedienen. De Easy Series is zo gemakkelijk te 
bedienen dat zelfs een kind dit kan.

De Easy Series inbraakcentrale ondersteunt 
ook de RADION draadloze randapparatuur. 
Dit systeem bewaakt zichzelf, wat tot een nog 
grotere betrouwbaarheid en gemoedsrust leidt. 

De Easy Series is dankzij de buitengewone 
mogelijkheden door meerdere internationale 
instellingen met prijzen beloond.
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Ontworpen om  
u mogelijkheden te bieden

De Easy Series inbraakcentrale  
van Bosch kan dankzij de unieke bedieningseenheid  
met het grootste gemak worden bediend. 

Met “één-toets-activering” kunt u het systeem 
Inschakelen door slechts op één knop te drukken 
en zonder dat u om gebruikersautorisatie wordt 
gevraagd. Met “Alarm Gepersonaliseerd Inschakelen” 
hebt u de mogelijkheid alleen de vooraf ingestelde 
beveiligingszones in te schakelen. Met deze 
voorziening kunt u ook ’s zomers een raam open 
laten staan.

Met “Alarm Inschakelen in modus afwezig” kunt u 
het gebouw verlaten en alle detectoren en melders 
inschakelen. 

Daarnaast zijn de functies “Alarm Inschakelen in modus 
afwezig” en “Alarm inschakelen met overbrugde zones” 
te allen tijde beschikbaar.

Bespaar geld door valse alarmen te beperken
De Easy Series beschikt over een aantal functies die 
dure valse alarmen tot een minimum beperken. De 
inbraakcentrale maakt gebruik van Intelligent Threat 
Assessment om melders die in alarm zijn, de timing 
van deze alarmen en het huidige beveiligingsniveau te 
analyseren. Audio-alarmverificatie geeft de operator van 
de meldkamer een directe verbinding met uw centrale via 
de telefoon om naar de situatie op uw locatie te luisteren. 

Proximitybadge  
voor eenvoudige 
bediening van het 
systeem
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Deze functies zijn zo effectief in het verminderen van 
valse alarmen dat het systeem in deze categorie al 
meerdere prijzen heeft ontvangen.

Bovendien geven in- en uitloopvertragingen u de tijd om 
het gebouw binnen te gaan of te verlaten zonder dat een 
alarm wordt gerapporteerd. Tijdens deze vertragingen 
wordt er een geluidssignaal weergegeven, eerst zacht en 
daarna met een steeds hoger volume, in combinatie met 
visuele indicaties.

Innovatieve alarmtransmissie
Een geïntegreerde telefoonkiezer verzendt 
alarmmeldingen naar meldkamers, terwijl een 
spraakkiezer kan worden gebruikt om alarmmeldingen 
naar buren, vrienden, meldkamers of gsm’s te versturen. 
Ook het versturen van SMS-tekstberichten naar uw gsm 
wordt ondersteund, evenals aansturing van externe 
signaalgevers zoals sirenes. 

Intuïtief gebruik
U wordt door middel van gesproken berichten in uw 
eigen taal door het hele proces geleid. Ook kunt u alle 
niet-kritieke gesproken meldingen uitschakelen (stille 
modus). U kunt zelfs rechtstreekse overval-, brand- en 
medische alarmen verzenden door slechts op één knop 
te drukken.

Draadloze technologie
De installatie is veel minder ingrijpend, omdat niet 
langer in muren en plafonds moet worden geboord 
om kabels aan te leggen.  
Hiermee voorkomt u hoge installatiekosten.

De inbraakcentrale maakt deel uit van het RADION 
draadloze netwerk. Zo worden meerdere functies van de 
afstandsbediening ondersteund, waaronder het openen 
en sluiten van garagepoorten en jaloezieën, het aan- en 
uitschakelen van verlichting en het direct verzenden van 
een overvalalarm.

Sleutelhouderscode
Als er een alarm afgaat in uw afwezigheid, kan een 
beveiligingsmedewerker, familielid of buur uw woning 
of bedrijfspand gaan controleren. Hij kan een code 
gebruiken om de centrale te activeren of te deactiveren, 
maar alleen na een alarm. Zo krijgt misbruik geen kans.
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De bedieningseenheid past geavanceerde displaytechnologie met meerdere kleuren 
toe, waarbij gebruik wordt gemaakt van pictogrammen, spraak en volume. 
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De bedieningseenheid is ook voorzien van een 
ingebouwde microfoon en luidspreker voor 
verificatie door de meldkamer. Met deze 
geïntegreerde voorziening kunt u via een 
audioverbinding zowel spreken als luisteren.

De bedieningseenheid omvat ook een 
informatiesysteem dat met één knop kan worden 
bediend. Door middel van gesproken informatie 
wordt u bij iedere stap begeleid. 

Hoewel het systeem met een knop kan worden 
bediend, gebeurt de bediening hoofdzakelijk 
met behulp van een proximitybadge of RADION 
afstandsbediening, waardoor de bediening bijna 
niet gemakkelijker kan.

Het systeem ziet er ook nog eens fantastisch uit
De oogstrelende Easy Series bedieningseenheid past 
perfect bij ieder interieur en levert er zelfs een positieve 
bijdrage aan.

Vele toepassingen
De Easy Series inbraakcentrale is ideaal voor woningen 
en kleine bedrijven en heeft een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding en een uitgebreide functionaliteit.

Het systeem kan worden uitgebreid met extra functies, 
bijvoorbeeld brand-, overval- en medische alarmen, in 
een algemeen geïntegreerd beveiligingsplatform.

Innovatief ontwerp van de 
bedieningseenheid –  
voor eenvoudige bediening

Gesproken 
boodschappen  
in uw eigen taal

“Alarm is 
Uitgeschakeld”
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Complete beveiliging  
voor uw woning 
of kleine onderneming

U profiteert van:

Randapparatuur – bekabeld of 
draadloos:

Bewegingsmelder Rookmelder Glasbreukmelder

RFDW-SM  
deur-/raamcontact 
(opbouwmontage)

RADION RFKF-TB 
draadloze draagbare 
handzender

RADION kassa-
alarmzender

Extra voordelen van de RADION draadloze randapparatuur
 ▶ Alle onderdelen van het systeem worden constant bewaakt voor een nog grotere 

betrouwbaarheid.
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 ▶ Aantrekkelijk vormgegeven  
bedieningseenheid

 ▶ Eenvoudige en duidelijke 
communicatie in uw eigen taal

 ▶ Intuïtief, gebruiksvriendelijk 
bedieningspaneel

 ▶ Eenvoudige alarmmelding 
door middel van spraak,  
SMS-berichten, etc.

 ▶ Beperking van valse alarmen 
door geavanceerde technologie

Innovatieve  
alarmtransmissie:

U profiteert van:

 ▶ Digitale telefoonkiezer verzendt 
alarmmeldingen naar de 
meldkamer

 ▶ Spraakkiezer verzendt berichten 
naar uw buren, vrienden of gsm

 ▶ U kunt op de hoogte blijven door 
middel van SMS-tekstberichten 
op uw gsm

 ▶ Directe verzending van 
medische, overval- en 
brandalarmen

 ▶ Draadloze bediening van bijvoorbeeld garagepoorten voor meer gemak
 ▶ U hoeft geen gaten te boren in muren en plafonds voor bekabeling, waardoor de installatiekosten nog 

lager zijn.
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Systeemcomponenten van de Easy Series inbraakcentrale  
en compatibele apparatuur
Bedieningseenheid
De bedieningseenheid geeft informatie in beeld en geluid. De bedieningseenheid spreekt in uw eigen taal en geeft geanimeerde 
pictogrammen weer op het scherm ter verduidelijking van de gesproken informatie, waardoor bedieningsfouten minimaal zijn.

Meerkleurenpictogrammen  
met hoog contrast

Aanwezigheidsdetector

Geïntegreerde  
luidspreker

Ingebouwde  
microfoon

“Alarm Ingeschakeld”- 
indicator

Eenvoudige gebruikersinterface met  
één knop

Ingebouwde  
proximitylezer

Gebruikersinterface met één knop Toegang tot speciale functies Proximitybadge

Ingebouwde begeleiding door een 
informatiesysteem met één knop.

 ▶ Brand
 ▶ Overval (paniek)
 ▶ Medisch
 ▶ Gebruiker toevoegen/verwijderen/

wijzigen
 ▶ Deurbelmodus
 ▶ Volumeregeling

Elke gebruiker bedient de centrale met 
een unieke proximitybadge.  
Deze kleine badges zijn de belangrijkste 
middelen voor bediening van het systeem.
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U hebt de keuze uit een uitgebreid assortiment accessoires en componenten waarmee u een compleet systeem samenstelt.  
Dit systeem is exact afgestemd op uw behoeften en beveiligt uw woning of kleine onderneming. 

Componenten en accessoires voor  
het samenstellen van een compleet beveiligingssysteem

Bewegingsmelder –  
bekabeld of draadloos

Voorbeelden van de producten voor RADION draadloze randapparatuur

Deur-/raamcontact Sirene/flitslamp met kabel

Rookmelder RADION repeater RADION glasbreukmelder

RADION RFKF-TB draadloze 
draagbare handzender RADION RFRP repeater RFDW-SM deur-/raamcontact 

(opbouwmontage) 
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Een traditie van kwaliteit en innovatie

Al meer dan 125 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 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:
nl.securitysystems@bosch.com 
www.boschsecurity.nl 
 
België:
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be
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