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Παράδοση ποιότητας και καινοτομίας

Για πάνω από 125 χρόνια, το όνομα της Bosch αποτελεί εγγύηση ποιότητας 
και αξιοπιστίας. Η Bosch είναι ο παγκόσμιος προμηθευτής πρωτοποριακών 
και καινοτομικών τεχνολογικών συστημάτων που συνοδεύονται από άριστη 
εξυπηρέτηση και υποστήριξη. Η Bosch Security Systems προσφέρει 
µε υπερηφάνεια µία τεράστια ποικιλία λύσεων προστασίας, ασφάλειας, 
επικοινωνιών και ήχου, αξιόπιστων καθημερινά σε εφαρμογές σε όλο τον κόσμο, 
από κυβερνητικές εγκαταστάσεις και δημόσιους χώρους, μέχρι επιχειρήσεις, 
σχολεία και κατοικίες.
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Με την Bosch βρίσκεστε σε καλά χέρια:
Οικογένεια συστημάτων συναγερμού 
εισβολής AMAX για τη ικανοποίηση των 
πελατών σας αλλά και για τη δική σας

Πολλές δραστηριότητες, μία και 
μόνη λύση:
Η οικογένεια Bosch AMAX

Στην Bosch αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την προστασία και την ασφάλεια των πελατών μας, 
παρέχοντας συστήματα συναγερμού εισβολής κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογίας: Η οικογένεια 
Bosch AMAX είναι μια επεκτάσιμη πλατφόρμα η οποία σας επιτρέπει να καλύψετε τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των πελατών σας, από κατοικίες έως μικρές εμπορικές εφαρμογές.

Η οικογένεια AMAX αποτελείται από τρεις παραλλαγές υλικού που σας επιτρέπουν να καλύπτετε τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών σας: Τα AMAX 2100, AMAX 3000 και AMAX 4000.

Νέο: Ασφάλεια στην παλάμη σας – 
εφαρμογή Remote Security Control+ 
Η δωρεάν εφαρμογή Bosch Remote Security Control+ 
(RSC+) σας παρέχει απλή και αξιόπιστη προστασία 
στην οθόνη της φορητής συσκευής σας. Απολαύστε 
απλή λειτουργία, σύγχρονο σχεδιασμό και τη σιγουριά 
ότι έχετε τον απόλυτο έλεγχο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:
▶  Προώθηση ειδοποιήσεων σε περίπτωση κάποιου 

περιστατικού
▶  Οπλισμός/αφοπλισμός συστήματος προστασίας 

εισβολής 
▶ Έξοδοι ελέγχου για συσκευές αυτοματισμού
▶ Σύγχρονες μέθοδοι κρυπτογράφησης
▶ Δωρεάν

Ή προστασία είναι το πάθος μας
Επικεντρωνόμαστε στην έρευνα και την ανάπτυξη κι αυτό 
μάς επιτρέπει να εισάγουμε τακτικά νέες τεχνολογίες με 
βελτιωμένη απόδοση και αξιοπιστία για τα προϊόντα μας. 
Σας υποστηρίζουμε με μια πλήρη γκάμα προϊόντων 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων 
στην κατηγορία τους ανιχνευτών κίνησης.

Μια τεχνολογική πλατφόρμα για απροβλημάτιστη 
εγκατάσταση
Η εγκατάσταση και η διαμόρφωση γίνονται με τον ίδιο 
τρόπο σε όλα τα προϊόντα της πλατφόρμας. Ακόμα, 
η οικογένεια AMAX παραδίδεται με έτοιμη διαμόρφωση 
από τον κατασκευαστή προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ταχύτερη δυνατή ρύθμιση κατά την εγκατάσταση.

Οφέλη από την οικογένεια AMAX με μια ματιά: 
▶  Ταχεία εγκατάσταση χάρη στην κατά 90 % προετοιμασία 

των λειτουργιών του συστήματος.
▶ Υποστήριξη εφαρμογής RSC+.
▶  Υποστήριξη για μια ευρεία γκάμα ανιχνευτών κίνησης και 

καπνού, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας ασύρματης 
σειράς RADION από τα AMAX 3000 και 4000.

▶  Αξιόπιστη ειδοποίηση συναγερμού προς χειριστές 
ή κέντρα επιτήρησης. 

▶ Πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN50131-3 Grade 2.

Ολοκληρωμένη τεχνολογία συστήματος: Όλες οι εκδόσεις 
της οικογένειας AMAX διαθέτουν την ίδια κατασκευή

AMAX 3000 – Το ευέλικτο υβριδικό μας 
σύστημα συναγερμού εισβολής για κατοικίες 
και μικρές επιχειρήσεις

Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μιας μεγάλης ποικιλίας 
ενσύρματων και ασύρματων περιφερειακών στις 32 
εισόδους ζωνών. Το σύστημα συναγερμού εισβολής 
είναι ιδανικό για οικιακές εφαρμογές ή μικρούς 
επαγγελματικούς χώρους, όπου η καλωδίωση είναι 
είτε ανεπιθύμητη ή ανέφικτη.

Παράδειγμα εφαρμογής: Εξειδικευμένη επιχείρηση λιανεμπορίου 

με προστασία στους χώρους πωλήσεων και αποθήκης.

AMAX 2100 – Η μικρών διαστάσεων λύση 
μας για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις.

Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μιας ποικιλίας 
ενσύρματων περιφερειακών στις 8 εισόδους ζωνών.

Παράδειγμα εφαρμογής: Μονοκατοικία

AMAX 4000 – Το ευέλικτο υβριδικό μας 
σύστημα συναγερμού εισβολής για μεσαίες 
επαγγελματικές εφαρμογές

Το AMAX 4000 υποστηρίζει μέχρι 64 ενσύρματα και 
ασύρματα περιφερειακά. Το σύστημα συναγερμού 
εισβολής είναι ιδανικό για μεσαίου επαγγελματικούς 
χώρους, όπου η καλωδίωση είναι είτε ανεπιθύμητη 
ή ανέφικτη.

Παράδειγμα εφαρμογής: Ιατρικό κέντρο με πολλά μεμονωμένα 
ιατρεία στο ίδιο κτίριο.



Η οικογένεια AMAX:
μια επισκόπηση

Διαμόρφωση και τοπική λειτουργία Μονάδες εισόδου/ εξόδου

Ασύρματα 
περιφερειακά

Ενσύρματα 
περιφερειακά

Μετάδοση συναγερμού και ειδοποίηση 

A-Link Plus

DX2010
Σύστημα επέκτασης 

εισόδου
Πληκτρολόγιο

DX3010
Σύστημα επέκτασης 

εξόδου

Δίαυλος επιλογών

Δίαυλος επιλογών

Συσκευή μετάδοσης PSTN

AMAX 2100
AMAX 3000/AMAX 3000 BE
AMAX 4000

▶ απευθείας μέσω USB
▶ μέσω δικτύου τηλεφώνου
▶  μέσω IP Ethernet/δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας (GPRS 
και HSPA+)

Ανιχνευτής κίνησης

π.χ. Σειρά Bosch Blue Line

Μαγνητική επαφή RFKF-FBS
ασύρματο χειριστήριο 
τεσσάρων κουμπιών 
με κρυπτογράφηση

RFPR-12
Ανιχνευτής κίνησης PIR

RFDW-RM
χωνευτή επαφή θύρας/

παραθύρου 

RFKF-TBS
ασύρματο χειριστήριο 

δύο κουμπιών με 
κρυπτογράφηση

RFSM
ανιχνευτής καπνού

RFPB-SB
κουμπί εκφοβισμού 

διαρρηκτών

RFBT
κλιπ χαρτονομισμάτων

RFPB-TB
κουμπί εκφοβισμού 

διαρρηκτών

RFPR-C12
κουρτίνα ανιχνευτής 

κίνησης PIR

RFRC-OPT
δέκτης

RFUN
επαφή θυρών/
παραθύρων με 
είσοδο ζώνης

RFGB
ανιχνευτής θραύσης 

τζαμιών

RFRP
επαναλήπτης

RFDW-SM
επαφή θύρας/παραθύρου 

(τοποθέτησης σε επιφάνεια)

Ασύρματη σειρά RADION για 
AMAX 3000 και AMAX 4000

Συσκευές ειδοποίησης με ηχητικό 
σήμα για εξωτερικούς χώρους

Κινητό τηλέφωνο

Κέντρο παρακολούθησης
(κέντρο παρακολούθησης-

δέκτης/πύλη)

B426-M
Μονάδα Ethernet

Εφαρμογή RSC+ 
για iOS και Android

B450-M/B442 
ή B450-M/B443
Μονάδα κινητού

(GPRS και HSPA+) 
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IP Ethernet/δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας 
(GPRS και HSPA+)
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Ποιότητα που ανταποκρίνεται 
στα υψηλότερα πρότυπα

RADION σειρά ασύρματων
συσκευών

Η οικογένεια AMAX είναι επωφελής για τους πελάτες σας επειδή πληροί τα υψηλότερα πρότυπα 
από πλευράς ποιότητας και αξιοπιστίας. 

Η σειρά RADION περιλαμβάνει 14 διαφορετικά περιφερειακά, τα οποία συνδέονται στην 
οικογένεια AMAX μέσω δέκτη. 

Η σειρά Bosch RADION περιλαμβάνει 
μεγάλη ποικιλία ασύρματων 
περιφερειακών όπως ανιχνευτές 
κίνησης, επαφές θυρών / παραθύρων 
και πομποί χειρός. Στην παρακάτω 
εικόνα εμφανίζεται μια ενδεικτική 
επιλογή προϊόντων RADION. 
Ολόκληρη η σειρά RADION 
περιλαμβάνει πολλά περισσότερα.

Αξιόπιστη μετάδοση συναγερμού και ειδοποίηση

Ή οικογένεια AMAX πληροί τις ανάγκες προηγμένης 
μετάδοσης συναγερμών:
▶ Προώθηση ειδοποιήσεων σε περίπτωση κάποιου 
περιστατικού μέσω εφαρμογής RSC+.
▶  Αναφορές προς κεντρικούς σταθμούς εποπτείας με 

χρήση της μορφής μετάδοσης Conettix IP, CID ή SIA.
▶ Ενσωματωμένος φωνητικός επιλογέας.

Ευκολία στη εγκατάσταση και τη χρήση
▶  Γύρω στο 90 % των εφαρμογών είναι έτοιμες 

διαμορφωμένες από το εργοστάσιο.
▶  Περισσότερες λειτουργίες μπορούν να 

προγραμματιστούν εξ αποστάσεως και τοπικά μέσω 
PC ή με προγραμματισμό από το πληκτρολόγιο.

▶  Ταυτόσημη δομή μενού στο σύνολο της πλατφόρμας, 
ελάχιστη μόνο εκπαίδευση απαιτείται για την 
εξειδίκευσή σας.

Πιστεύουμε ότι η εύκολη και φιλική προς το χρήστη 
λειτουργία είναι καθοριστική για την ικανοποίηση του 
πελάτη. Οι διεπαφές χρήστη AMAX όπως πληκτρολόγια 
και η εφαρμογή RSC+ σας πείθουν με την εύχρηστη 
δομή μενού.

Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις
Η άριστη αξιοπιστία των συστημάτων συναγερμού 
εισβολής AMAX αφαίρεση η απόδειξη της υψηλής 
τους ποιότητας. Έχουν υποστεί δοκιμές από 
ανεξάρτητα εργαστήρια και είναι πιστοποιημένα 
κατά EN 50131-3 Grade 2.

Η Bosch προσφέρει μια βολική και καινοτόμο εναλλακτική επιλογή για τους 
ενσύρματους ανιχνευτές Blue Line: Τα ασύρματα περιφερειακά RADION. Η 
πλήρη γκάμα καλύπτει 14 διαφορετικά προϊόντα, από ανιχνευτές κίνησης και 
μαγνητικές επαφές έως ανιχνευτές πυρός. Η ασύρματοι ανιχνευτές RADION 
μπορούν να συνδυαστούν με προεγκατεστημένα ασύρματα περιφερειακά της 
σειράς DSRF από την Bosch. Η χρήση επαναληπτών σημαίνει ότι μπορούν να 
λειτουργήσουν και σε απομακρυσμένες θέσεις – ακόμα και σε σημεία που 
προηγουμένως ήταν αδύνατο να λειτουργήσουν οι ασύρματοι ανιχνευτές.

Η επαναλήπτες φροντίζουν ώστε τα σήματα από ασύρματους ανιχνευτές RADION 
να μεταδίδονται αξιόπιστα στον πίνακα ελέγχου συναγερμών εισβολής AMAX. 
Σε ένα σύστημα συναγερμού εισβολής AMAX μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μέχρι 8 επαναλήπτες. Η αυτόματη διευθυνσιοδότηση σημαίνει ότι η φάση 
εκμάθησης των μερών του συστήματος συναγερμού εισβολής RADION είναι 
πολύ σύντομος. Το σύστημα συναγερμού εισβολής και όλα τα ασύρματα 
εξαρτήματα είναι στη συνέχεια άμεσα διαθέσιμα για χρήση.

Ανιχνευτές RADION – η ασύρματη εναλλακτική λύση

Ασύρματο 
χειριστήριο

Επαφή θύρας/
παραθύρου

Δέκτης Ανιχνευτής κίνησης PIR

Ευκολία 
εγκατάστασης

Ευκολία
χρήσης


