
B:mais
Painéis de Controle da Série B para proteger 
sua casa e sua família



B:mais:seguro
Obtenha mais do seu investimento em segurança. Sua casa é um de seus ativos mais importantes, 
e você quer para ela o melhor sistema de segurança. Os Painéis de Controle da Série B 
proporcionam uma solução de segurança mais flexível e integrada para detecção de intrusão 
e incêndio. Ela é fácil de usar e pode ser operada até mesmo pelo smartphone.



B:mais:tranquilo
Cada Painel de Controle da Série B trabalha sem parar 
verificando portas e janelas abertas e realizando outros 
serviços para manter sua casa e sua família segura. 
Ele fornece segurança contra incêndio, monóxido de 
carbono (CO), assaltantes, vandalismo e muito mais. 

Quando mudanças são detectadas, notificações de 
eventos — como alarmes ou avisos de temperatura ou 
nível de gás CO — são enviadas diretamente para seu 
e-mail ou celular, e você ficará sempre por dentro da 
situação da sua casa. Com a Série B, você pode 
monitorar sua família e sua propriedade, mesmo quando 
está longe.



B: mais: pessoal
Com a Série B, você determina o plano de segurança que melhor se adéqua às atividades 
e programações da sua família. Você pode controlar cômodos individuais ou até quatro 
áreas distintas de sua casa ou propriedade — armar ou desarmar uma área de hóspedes, 
varanda, cozinha ou garagem anexa sem afetar outros cômodos. Proteja a frente da casa 
enquanto desfruta do quintal.  
A Série B pode sinalizar até mesmo quando seu filho chega em casa da escola.



B:mais:intuitivo
Personalize o sistema de acordo com suas necessidades 
e simplifique a sua vida. Ajuste o sistema para armar 
o primeiro andar na hora de ir para a cama. Programe 
um evento para garantir que a porta da sua garagem 
esteja fechada em um horário pré-estabelecido todas as 
noites. A Série B pode ser programada para realizar 
diversas funções com um único comando do teclado.

Os teclados Bosch orientam você ao longo das funções 
de controle do sistema com apenas alguns passos 
simples. Você também pode armar e desarmar o sistema 
com um chaveiro sem fio — o que facilita o acesso 
quando suas mãos estão ocupadas, quando você está 
com pressa ou em casos em que há alguma limitação 
de força ou mobilidade.

Chaveiro sem fio conveniente



B:mais:conectado
Use a conexão com a Internet da sua casa para enviar 
transmissões de alarme para a estação de 
monitoramento central — o que elimina a necessidade 
de uma linha telefônica e reduz seus custos. A Série B 
suporta tanto os protocolos da Internet atuais quanto 
os futuros para garantir que seu investimento 
permaneça protegido à medida que a tecnologia evolui. 
Você também pode usar um transmissor via celular 
para desfrutar de comunicação sem fio completa. 
Com os módulos plug-in da Série B , você tem 
a flexibilidade de escolher a conexão que funciona 
melhor com sua casa e sua tecnologia existente.

B:mais:consciente 
Veja o que está acontecendo em sua casa usando um 
desktop remoto, smartphone ou tablet. A integração das 
câmeras IP Bosch com os Painéis de Controle da Série B 
permite que a detecção de movimento por vídeo ative 
pontos no painel e que os eventos do painel ativem 
ações de câmera, incluindo o envio de instantâneos de 
vídeo por e-mail. Verifique a identidade da pessoa que 
armou ou desarmou seu sistema ou veja imagens em 
vídeo de outros eventos. Com isso, você sempre terá 
mais informações sobre o que está acontecendo em sua 
casa e sobre a segurança e integridade da sua família.



B:mais:confiável
A Bosch emprega os mais altos padrões para 
garantir qualidade e desempenho. Cada painel da 
Série B passou por um rigoroso teste do 
Underwriters Laboratory (UL/ULC), uma 
organização independente de testes de 
segurança de produtos e certificação.

B:mais:confiante
Invista em um painel da Série B e garanta maior 
segurança para sua casa e sua família.

B:mais:automatizado
Combine o Painel de Controle da Série B com o G100 
Z-Wave Home Control Gateway para conectar 
dispositivos Z-Wave — como controles de iluminação, 
fechaduras de portas, sensores de temperatura 
e câmeras IP — para automação residencial ou 
monitoramento remoto. Arme automaticamente 
o sistema de segurança quando a porta é trancada.  

Use seu smartphone ou tablet para acender as luzes 
e ajustar o termostato antes de chegar em casa. 
Veja imagens estáticas ou video ao vivo para verificar 
se tudo está em segurança. Permaneça informado 
mesmo quando está a quilômetros de distância.
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Uma tradição de qualidade e inovação 

Há 125 anos o nome Bosch representa 
qualidade e confiabilidade. A Bosch 
é a melhor opção como fornecedor 
global de tecnologia, agregando o mais 
alto nível de serviços e suporte técnico. 
A Bosch Sistemas de Segurança oferece 
uma ampla gama de equipamentos de 
segurança, sistemas de comunicação 
e soluções de sonorização, 
que asseguram o seu negócio em todas 
as partes do mundo, desde instalações 
públicas e privadas a imóveis 
comerciais, educacionais e residenciais.


