
Η Bosch γίνεται Extreme
Τα προϊόντα του ομίλου Extreme CCTV 
είναι τώρα διαθέσιμα από την Bosch
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Η πρόσφατη απόκτηση του ομίλου Extreme CCTV, 
ο οποίος περιλαμβάνει τις μάρκες Extreme CCTV, 
Derwent και Forward Vision, από την Bosch Security 
Systems επιτρέπει στην Bosch να επεκτείνει την ήδη 
εκτεταμένη οικογένεια CCTV για να ικανοποιήσει μια 
ευρύτερη βάση εφαρμογών και αναγκών των πελατών. 

Η εκτεταμένη σειρά καλύπτει τρεις μοναδικούς τομείς 
προϊόντων, που ο καθένας προσφέρει λύσεις βέλτιστης 
προσαρμογής για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών:

Extreme CCTV της Bosch
Μια γκάμα προϊόντων που είναι σχεδιασμένα για να 
συλλαμβάνουν εικόνες στις πιο απαιτητικές συνθήκες, 
όπως ακραίες θερμοκρασίες, χαμηλό ή καθόλου 
φωτισμό, διαβρωτικές ή πτητικές ατμόσφαιρες και 
χώρους όπου το προϊόν μπορεί να δεχθεί επίθεση. 

Φωτισμός Derwent της Bosch
Παρέχοντας μια πλήρη γκάμα λύσεων φωτισμού 
προστασίας υπέρυθρου και λευκού φωτός, η σειρά 
φωτισμού Derwent της Bosch αντιπροσωπεύει σχεδόν 
20 χρόνια εξαιρετικού σχεδιασμού και απόδοσης που 
έχει δοκιμαστεί στην πράξη, και περιλαμβάνει τα πιο 
τεχνικά εξελιγμένα προϊόντα φωτισμού CCTV που είναι 
διαθέσιμα σήμερα στην αγορά.

Λήψη πινακίδων κυκλοφορίας REG της Bosch
Μια πλήρης γκάμα αποκλειστικών καμερών ακριβείας 
που είναι σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις 
πολλές προκλήσεις που συνεπάγεται η αποτελεσματική 
λήψη των πινακίδων κυκλοφορίας, η σειρά REG της 
Bosch έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι παρέχει τις 
εικόνες πινακίδων κυκλοφορίας υψηλής ανάλυσης που 
χρειάζονται για το λογισμικό αυτόματης αναγνώρισης 
πινακίδων κυκλοφορίας. 

Ακεραιότητα, καινοτομία και απόδοση
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Σειρά MIC1 - Πλήρως λειτουργικές κάμερες PTZ
Η σειρά MIC1, ή „Metal Mickey“, πλήρως λειτουργικών καμερών οριζόντιας κίνησης-κλίσης-ζουμ 

(PTZ) είναι σχεδιασμένη για να παρέχει μια εξαιρετικά αξιόπιστη, στιβαρή και υψηλής ποιότητας 

λύση παρακολούθησης για εφαρμογές προστασίας που απαιτούν τη βέλτιστη δυνατή απόδοση, 

ανεξάρτητα από το περιβάλλον εγκατάστασης.

Βασικά πλεονεκτήματα

   Πλήρης γκάμα που προσφέρει μία λύση βέλτιστης προσαρμογής
   Ονομαστικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πρότυπο IP68
   Οπτικά τέλειο επίπεδο παράθυρο προβολής
   Συνεχής οριζόντια κίνηση πλήρους περιστροφής 360º και έλεγχος 
κλίσης 320º

Εφαρμογές

Δημόσιοι χώροι/κέντρα πόλεων, θαλάσσιες/παράκτιες εφαρμογές, 
ταχεία ανάπτυξη, προστασία περιμέτρου, ακραίες συνθήκες.

Τα προϊόντα πίσω από τις λύσεις…
Extreme CCTV της Bosch
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MIC400ST Ανοξείδωτου ατσαλιού

MIC412TI Θερμική

MIC400IR Υπερύθρων
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Κάμερες IR 
Σε μια αγορά προστασίας που έχει κατακλυστεί από συμβατικές κάμερες ημέρας-νύχτας οι οποίες 

δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές τους, ο όμιλος Extreme CCTV, ηγέτης στη 

νυκτερινή όραση ενεργών υπερύθρων, συνεχίζει να παρέχει αξιόπιστες κάμερες υπερύθρων 

υψηλών επιδόσεων. Αντιπροσωπεύοντας μια εκλεκτή σειρά καμερών με σχεδιασμό ακριβείας, 

οι ενσωματωμένες κάμερες υπερύθρων Extreme παρέχουν το πιο εξελιγμένο επίπεδο απεικόνισης 

ημέρας/νύχτας που είναι διαθέσιμο σήμερα.

Οι δυνατότητες νυκτερινής όρασης κάθε 

συστήματος απεικόνισης υπερύθρων 

παρέχονται για καθένα από τα τέσσερα 

επίπεδα παρακολούθησης των κριτηρίων 

DCRI - ανίχνευση, ταξινόμηση, αναγνώριση 

και ταυτοποίηση.
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EX85 Σύστημα απεικόνισης υπερύθρων Megapixel-IP. 

Το EX85 βρίσκεται στην κορυφή των πιο εξελιγμένων 

σύγχρονων τεχνολογιών απεικόνισης, συνδυάζοντας διπλούς 

αισθητήρες megapixel, σχεδιασμό απεικόνισης υπερύθρων 

IP και τεχνολογία νυχτερινής όρασης Black Diamond.

Βασικά πλεονεκτήματα

   Απόδοση 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα
   Πλήρης λειτουργικότητα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
   Σχεδιασμένη για γρήγορη, εύκολη εγκατάσταση
   Βραβευμένη νυκτερινή όραση Black Diamond 
   Οπτικές διατάξεις ακριβείας 
   Δοκιμασμένη για επίπεδα παρακολούθησης DCRI 

(ανίχνευση, ταξινόμηση, αναγνώριση, ταυτοποίηση)

Συμπεριλαμβάνονται:

   Αναλογική
   Με δυνατότητα IP της Bosch
   Megapixel

Εφαρμογές

   Κρίσιμες υποδομές
   Λιμάνια
   Σύνορα
   Άμυνα
   Μεταφορές
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Τα προϊόντα Extreme συνεχίζουν 

να παρέχουν αποτελέσματα σε 

συνθήκες που καταστρέφουν 

τις συμβατικές κάμερες.

EX36 Κάμερα No-Grip για τοποθέτηση 
σε γωνία

Κάμερες Bullet υπερύθρων και MiniDome
Διαθέτοντας ένα ιστορικό της καλύτερης νυκτερινής 

όρασης στον κόσμο, η σειρά WZ αποτελείται από μια 

σουίτα λύσεων παρακολούθησης που προσφέρει έναν 

εξαιρετικό συνδυασμό απόδοσης, αξιοπιστίας και τιμής. 

Η σειρά WZ περιλαμβάνει μια οικογένεια ενσωματωμένων 

καμερών bullet ημέρας/νύχτας - WZ20, WZ18, WZ16 και 

WZ14 - και την ενσωματωμένη κάμερα Dome υπερύθρων 

ημέρας/νύχτας WZ45N.

Εφαρμογές

Οικιακοί χώροι, εμπορικοί χώροι, πανεπιστημιουπόλεις, καταστήματα 
λιανικής.

Κάμερες Extreme για ακραία περιβάλλοντα
Οι κάμερες παρακολούθησης Extreme για ακραία 

περιβάλλοντα είναι σχεδιασμένες με ακρίβεια για 

τα πιο αντίξοα περιβάλλοντα στον κόσμο. Η σειρά 

Extreme προσφέρει κάμερες με προστασία από έκρηξη, 

ανθεκτικές σε βανδαλισμούς, αδιάβροχες και ανθεκτικές 

στη διάβρωση, για κάθε σύστημα προστασίας. Οι κάμερες 

Extreme έχουν δοκιμαστεί στην πράξη για αξιόπιστη 

απόδοση και εγκαθίστανται σε ολόκληρο τον κόσμο, 

από το Κουβέιτ μέχρι τον Καναδά και από την Αφρική 

μέχρι την Ανταρκτική.

Εφαρμογές

Θαλάσσιες εφαρμογές, διαβρωτικά περιβάλλοντα, βιομηχανικοί 
καταψύκτες / επεξεργασία τροφίμων, πετροχημικές εγκαταστάσεις, 
ορυχεία και φαρμακοβιομηχανίες, σωφρονιστικά ιδρύματα, 
δημόσιοι χώροι.

Συμπεριλαμβάνονται:

   Ακραίες θερμοκρασίες και 
υγρά περιβάλλοντα

   Επικίνδυνα περιβάλλοντα
   Κάμερα για τοποθέτηση σε 
γωνία για φυλακές, κρατητήρια, 
νοσοκομεία, ασανσέρ 

   Διαθέσιμη αναλογική έκδοση και 
έκδοση με δυνατότητα IP της Bosch

WZ20 IDN Κάμερα Bullet 
υψηλής ανάλυσης
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Φωτισμός Derwent της Bosch ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 

Τα σύγχρονα συστήματα προστασίας απαιτούν αποτελεσματικότητα 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την 

εβδομάδα, και οι λύσεις φωτισμού προστασίας υψηλής απόδοσης της Derwent έχουν δοκιμαστεί 

στην πράξη σε αναρίθμητες εφαρμογές παρακολούθησης σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια πλήρης 

γκάμα λύσεων υπερύθρων και ορατού λευκού φωτός, η σειρά φωτισμού Derwent επιτρέπει την 

απαράμιλλη λήψη εικόνων κατά τη νύχτα. 

Βασικά πλεονεκτήματα
   Η τεχνολογία Black Diamond εξαλείφει τις φωτεινές κηλίδες 
και την υπερέκθεση των εικόνων κατά τη νύχτα

   Η τεχνολογία Constant Light αντισταθμίζει πλήρως την 
υποβάθμιση των LED με την πάροδο του χρόνου

   Ενσωματωμένο κύκλωμα ρύθμισης ισχύος 12/24V AC/DC
   Πλήρης γκάμα σχημάτων δέσμης για συνολική κάλυψη του 
χώρου 

   Επιτρέπει τη βέλτιστη απόδοση κατά τη νύχτα για αναλογικές 
κάμερες και κάμερες megapixel, πλατφόρμες IP και 
συστήματα ανάλυσης βίντεο 

Εφαρμογές

Κέντρα πόλεων και δημόσιοι χώροι, εμπορικοί χώροι, 
οικιακοί χώροι, λιμάνια, σωφρονιστικά ιδρύματα.

Η τεχνολογία Black Diamond προσφέρει 

ομοιόμορφο φωτισμό κατευθύνοντας το 

φως στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο 

του οπτικού πεδίου των καμερών για 

νυκτερινές εικόνες χωρίς φωτεινές 

κηλίδες και υπερέκθεση.
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Διάταξη φωτισμού υπερύθρων AEGIS UFLED 
της Bosch 

Συμβατική διάταξη φωτισμού υπερύθρων, 

φωτεινή κηλίδα στο προσκήνιο, 

ανεπαρκώς φωτισμένο παρασκήνιο

Η τεχνολογία Black Diamond φωτίζει 

ομοιόμορφα το προσκήνιο και το παρασκήνιο 

ολόκληρου του οπτικού πεδίου των καμερών
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Η σειρά REG αποκλειστικών καμερών λήψης πινακίδων κυκλοφορίας είναι σχεδιασμένη 

με ακρίβεια για να παρέχει εικόνες πινακίδων κυκλοφορίας υψηλής ανάλυσης για 

συστήματα προστασίας, παρακολούθησης οχημάτων και ευφυή συστήματα μεταφοράς. 

Ενσωματώνοντας κάμερα, οπτικές διατάξεις, υπέρυθρες και τεχνολογία απόρριψης 

περιβάλλοντος, η σειρά REG λαμβάνει την πινακίδα μέρα και νύχτα, από οχήματα που 

κινούνται με ταχύτητα και ανεξάρτητα από τις υπάρχουσες καιρικές συνθήκες ή τον 

φωτισμό του περιβάλλοντος. 

Βασικά πλεονεκτήματα
   Συνεπής, αξιόπιστη λήψη πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων
   Εύρος αποστάσεων λήψης μέχρι 50m
   Ταχύτητες μέχρι 120 mph
   Φιλική εγκατάσταση, πλήρης γκάμα επιλογών τοποθέτησης
   Ενεργειακά αποτελεσματική λειτουργία 12/24 V AC/DC
   Φωτισμός υπερύθρων με LED υψηλής απόδοσης επιτρέπει 
τη λήψη ημέρα και νύχτα 

   Ενσωματώνεται πλήρως με το λογισμικό DVR και ανάλυσης 
βίντεο

Εφαρμογές
Ευφυή συστήματα μεταφοράς, αυτόματη αναγνώριση πινακίδων 
κυκλοφορίας (ALPR), έλεγχος πρόσβασης, στάθμευση, σταθμοί 
διοδίων, ιδιωτικά ακίνητα και κοινότητες ελεγχόμενης εισόδου.

Η Bosch γίνεται Extreme   I   7

Λήψη πινακίδων κυκλοφορίας REG της Bosch 
Κάμερες ANPR/LPR

REG-L1 της Bosch
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Μία Παράδοση Ποιότητας 
και Καινοτομίας
 
Για περισσότερα από 100 χρόνια, 
το όνομα Bosch είναι συνώνυμο της 
ποιότητας και της αξιοπιστίας. Η Bosch 
είναι ο παγκόσμιος προμηθευτής 
επιλογών για καινοτομικές τεχνολογίες, 
υποστηριζόμενες από τα υψηλότερα 
πρότυπα υπηρεσιών και υποστήριξης.

Τα Συστήματα Ασφαλείας της Bosch 
με υπερηφάνεια προσφέρουν μια 
πλήρη σειρά λύσεων για συστήματα 
προστασίας, ασφάλειας, επικοινωνιών 
και ήχου με την συνδρομή των οποίων 
υλοποιούνται καθημερινά εφαρμογές σε 
όλο τον κόσμο, από κυβερνητικά κτήρια 
και δημόσιους χώρους έως βιομηχανίες, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και κατοικίες.

Bosch Security Systems
Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.boschsecurity.gr
ή στείλτε μας ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στη διεύθυνση 
boschST@gr.bosch.com

© Bosch Security Systems, 2008
Εκτυπώθηκε στην Ολλανδία
Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
VS-EH-el-01_F01U519977_01
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