
B:mais
Painéis de Controle da Série B para proteger pessoas e propriedades



B:mais:seguro
Painéis de Controle de Intrusão da Série B  
Proteja pessoas e propriedades com a Série B da Bosch. Estes sistemas flexíveis se adaptam 
a uma variedade de configurações de instalações – de lojas e bancos a escolas, prédios de 
escritórios e mais. 



B:mais:flexível
Controle salas individuais ou até quatro áreas distintas 
da sua propriedade. Você pode desarmar seu escritório 
enquanto a área de vendas permanece segura, proteger 
as dependências principais da agência bancária 
enquanto a área de caixas eletrônicos continua 
desarmada ou deixar o ginásio da escola aberto 
enquanto salas de aula e laboratórios são monitorados.

Os eventos programados também permitem que 
o sistema seja armado e desarmado automaticamente 
em horários pré-determinados ou execute outras funções 
com base em um relógio e um calendário internos.

B:mais:inovador
Os Painéis de Controle da Série B são dispositivos de 
Internet modernos para uso em aplicações de 
segurança. Eles suportam tanto os protocolos de 
internet atuais como os futuros — IPv4 e IPv6 — para que 
seu investimento acompanhe a evolução da tecnologia. 
Interfaces variadas para conexões Ethernet e USB 
e módulos de comunicação de conexão simples 
permitem a fácil adoção de novas tecnologias.

A programação remota com recursos avançados de 
diagnóstico minimiza os custos, permitindo que os 
técnicos realizem a manutenção de seu sistema ou 
ativem e desativem determinadas funções sem precisar 
ir até sua propriedade. As atualizações de firmware 
remotas garantem facilidade na manutenção e no 
aprimoramento de recursos.



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 propriedade segura. Ele proporciona segurança 
contra ladrões, vandalismo e muito mais. 

E, com as notificações de eventos — como alarmes ou avisos de temperatura ou sensor de nível 
de água — enviadas diretamente para seu e-mail ou celular, você permanece sempre em dia com 
as condições da sua propriedade, mesmo quando está longe.

B:mais:consciente 
Veja o que está acontecendo em sua empresa usando 
um desktop remoto ou smartphone. 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 
clipes 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 suas 
instalações e sobre a segurança e integridade dos 
seus funcionários. 



B:mais:conectado
Use sua rede de dados existente ou a rede de dados 
celular com o Painel de Controle da Série B para 
enviar transmissões de alarme para a estação de 
monitoramento central — o que elimina a necessidade 
de um telefone, reduz os custos e aumenta a segurança. 

Com nosso aplicativo de controle de segurança 
remoto, você também pode operar o seu sistema 
de um dispositivo iOS ou Android. Arme ou desarme 
o sistema, verifique o status e controle os pontos 
e portas monitorados usando um smartphone ou 
tablet. Você pode até mesmo ver vídeos ou imagens 
estáticas em tempo real das câmeras IP Bosch 
integradas ao painel.



B:mais:em controle 
Com a Série B, você pode controlar outros sistemas 
prediais. Controle a iluminação e ajuste o ar 
condicionado ou aquecedor com base na ocupação 
predial para economizar energia e reduzir custos. 

Os teclados Bosch o guiarão através das funções de 
controle do sistema com apenas alguns passos simples. 
A interface do usuário simples ajuda a reduzir os erros 
e minimizar os alarmes falsos. A Série B também pode 
ser armada e desarmada com chaveiro sem fio — 
facilitando o acesso dos funcionários.

Chaveiro sem fio

Funções personalizadasB:mais:intuitivo
A Série B pode ser programada para realizar diversas 
funções com um único comando do teclado para que 
você possa personalizar o sistema para atender às suas 
necessidades específicas. Isso pode proporcionar 
configurações fáceis de armar para eventos como horas 
extras de trabalho, feriados e reuniões fora do horário 
comercial. 

Texto do sistema exibido em inglês, espanhol, francês 
ou português, com alternância automática entre idiomas 
com base na preferência do usuário. Isso torna fácil 
acomodar o sistema em aplicações multilíngue.



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:abrangente
A Série B oferece um sistema completo que funciona 
com uma ampla variedade de componentes, 
permitindo a você personalizar uma solução que 
atenda às necessidades específicas das suas 
instalações. A linha de componentes disponíveis inclui: 
 
Teclados
Escolha entre uma tela sensível ao toque colorida, um 
teclado LCD com duas linhas, teclados LCD estilo ATM 
ou teclado de toque capacitivo com duas linhas. 
Com o texto programável, o sistema pode ser 
personalizado para fornecer as informações mais 
completas para resposta a eventos críticos.

Detectores de intrusão
Uma linha completa de detectores de intrusão inclui 
a Blue Line Gen2, com um excelente desempenho 
de detecção e imunidade a alarmes falsos.

Transmissores sem fio
As opções do componentes RADION apresentam 
alcance, confiabilidade, flexibilidade e vida útil 
da bateria superiores para oferecer o máximo de 
segurança com mínimo de custo e inconveniência.

B: mais:confiante
Invista em um painel da Série B e garanta mais 
segurança para sua organização.
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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 Security Systems 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.


