
Bosch sprenger grenser
Extreme CCTV-produktgruppen er nå tilgjengelig fra Bosch
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Bosch Security Systems' nyeste tilvekst, Extreme 
CCTV-gruppen som omfatter merkene Extreme CCTV, 
Derwent og Forward Vision, gjør at Bosch utvider den 
allerede omfattende ITV-porteføljen for å tilfredsstille 
et enda større antall bruksområder og behov. 

Den utvidede serien omfatter tre unike 
produktområder som alle har de beste løsningene 
for mange forskjellige bruksområder:

Bosch Extreme CCTV
En rekke produkter som er utformet for å ta bilder 
under de mest krevende forholdene, inkludert 
ekstreme temperaturområder, forhold uten lys 
eller med lite lys, etsende eller ustabile miljøer 
og miljøer der det er fare for at produktet kan 
bli angrepet fysisk. 

Bosch Derwent-belysning
Med en komplett serie av infrarøde og hvite 
sikkerhetsbelysningsløsninger representerer Bosch 
Derwent-belysningsserien nesten 20 år med solid 
ingeniørarbeid og ytelse som er testet i praksis. 
Den omfatter de mest teknisk avanserte ITV-
belysningsproduktene som fi nnes på markedet i dag.

Bosch REG – avbilding av registreringsskilt
Bosch REG er en fullstendig serie av dedikerte 
kameraer som er presisjonskonstruert for å takle 
de mange utfordringene som effektiv avbilding 
av registreringsskilt innebærer. Serien er testet 
i praksis for å levere de høyoppløselige bildene av 
registreringsskilt som er nødvendig for programvaren 
for automatisk gjenkjennelse av registreringsskilt. 

Integritet, innovasjon og ytelse
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MIC1-serien – PTZ-kameraer med full funksjonalitet
MIC1-serien, eller „Metal Mickey”, som er PTZ-kameraer (pan/tilt/zoom) med full funksjonalitet, 

er utformet for å gi en svært pålitelig og stabil overvåkingsløsning med høy kvalitet. Den passer 

godt til sikkerhetsinstallasjoner som krever den beste ytelsen, uansett installasjonsmiljø.

De viktigste fordelene

   Komplett serie for å tilby den beste løsningen
   Rangert som IP68
   Optisk perfekt, fl att visningsvindu
   Fullstendig 360º rotasjon og 320º tiltkontroll

Bruksområder

Offentlige områder / bysentre, marine områder / kystområder, 
rask distribusjon, perimeterbeskyttelse, ekstreme forhold.

Produktet bak løsningene
Bosch Extreme CCTV
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MIC400ST Rustfritt stål

MIC412TI Varme

MIC400IR Infrarød
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IR-kameraer 
På et sikkerhetsmarked som er oversvømmet av konvensjonelle 24-timers kameraer som ikke lever 

opp til spesifi kasjonene, fortsetter Extreme CCTV, den pålitelige leverandøren for aktivt infrarødt 

nattsyn, å gi sikre infrarøde kameraer med høy ytelse. Extremes integrerte infrarøde kameraer, 

som representerer en elitepakke med presisjonskonstruerte kameraer, gir den mest avanserte 

dag-/nattovervåkingen som fi nnes i dag.

Nattsynsfunksjonen til alle infrarøde 

bildesensorer fi nnes for hvert av de fi re 

overvåkingsnivåene etter DCRI-kriteriene 

– deteksjon, klassifi sering, gjenkjenning 

og identifi sering.
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EX85 megapiksler, IP-infrarød bildesensor. EX85 

befi nner seg i tetsjiktet av dagens mest avanserte 

bildeovervåkingsteknologi, med en kombinasjon av doble 

megapikselsensorer, IP-infrarød bildeovervåking og Black 

Diamond-nattsynsteknologi.

De viktigste fordelene

   Ytelse døgnet rundt, hele uken
   Fungerer som normalt under krevende værforhold
   Utformet for rask og enkel installasjon
   Prisbelønt Black Diamond-nattsyn 
   Presisjonskonstruert optikk 
   Testet med hensyn til DCRI-overvåkingsnivåene 

(deteksjon, klassifi sering, gjenkjenning, identifi sering)

Serien omfatter:

   Analog
   Bosch IP-aktivert
   Megapiksel

Bruksområder

   Viktig infrastruktur
   Porter
   Kanter
   Forsvar
   Transport
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Extreme-produktene fortsetter 

å gi resultater under forhold 

som ødelegger konvensjonelle 

kameraer.

EX36 kamera uten håndtak, 
hjørnemontering

IR Bullet-kameraer og MiniDome
WZ-serien, som er velutrustet med arven etter 

verdens skarpeste nattsyn, utgjør en pakke av 

overvåkingsløsninger som er en perfekt kombinasjon 

av ytelse, pålitelighet og verdi. WZ-serien omfatter en 

serie av integrerte dag/natt-bullet-kameraer – WZ20, 

WZ18, WZ16 og WZ14 – og WZ45N integrert dag/

natt-IR-domekamera.

Bruksområder

Boliger, forretningsbygg, universitetsområder, butikker.

Extreme-miljøkameraer
Extreme-miljøovervåkingskameraer er 

presisjonskonstruert for de mest krevende 

miljøene i verden. Extreme tilbyr kameraer som er 

eksplosjonsbeskyttede, vandalsikre, vanntette og 

korrosjonssikre, for å dekke kravene til nesten hvilken 

som helst sikkerhetssysteminstallasjon. Extreme-

kameraene er testet i praksis for pålitelig ytelse, 

og de er installert over hele verden, fra Kuwait til 

Canada, Afrika til Antarktis.

Bruksområder

Marine bruksområder, etsende miljøer, industrifrysere / tilberedelse 
av mat, petrokjemisk industri, gruvedrift og farmasøytiske anlegg, 
fengsler,  offentlige områder.

Serien omfatter:

   Ekstreme temperaturer og våte miljøer
   Farlige miljøer
   Hjørnemontert kamera for fengsler, 
sykehus, heiser

   Analog og Bosch IP-aktivert versjon 
tilgjengelig

WZ20 IDN Bullet-kamera med 
høy oppløsning
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Bosch Derwent-belysning, INFRARØD BELYSNING 

Dagens overvåkingssystemer krever effektivitet døgnet rundt, hele uken. Derwents løsninger 

for sikkerhetsbelysning har høy ytelse og er testet i praksis i utallige overvåkingsområder 

over hele verden. Med en komplett serie av infrarøde og synlige hvite belysningsløsninger, 

gjør Derwent-belysning det mulig å skape enestående bildegjengivelse om natten. 

De viktigste fordelene
   Black Diamond-teknologi eliminerer overopplysning 
og overeksponering av bildegjengivelse om natten.

   Constant Light-teknologi kompenserer fullstendig 
for svekket LED-ytelse over tid

   Innebygd 12/24 V AC/DC-strømreguleringskrets
   Komplett serie med strålingsmønstre for fullstendig 
områdedekning. 

   Aktiverer den optimale nattytelsen til analoge kameraer 
og megapikselkameraer, IP-plattformer og videoanalyse 

Bruksområder

Bysentre og offentlige områder, forretningsbygg, boliger, 
havner, fengsler.

Black Diamond-teknologi gir til og 

med belysning ved å sende lys til 

forgrunnen og bakgrunnen i kameraets 

synsfelt, noe som gir bildegjengivelse 

om natten som er fri for lysfl ekker 

og overeksponering.

6   I   Bosch sprenger grenser

Bosch AEGIS UFLED IR-belysning 

Konvensjonell IR-belysning, lysfl ekk 

i forgrunnen, dårlig belyst bakgrunn

Black Diamond belyser forgrunnen 

og bakgrunnen jevnt i hele synsfeltet 

til kameraet.
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REG-serien av dedikerte kameraer for avbilding av registreringsskilt er 

presisjonskonstruert for å gi bilder av registreringsskilter med høy oppløsning, for 

sikkerhet, kjøretøyovervåking og ITS (Intelligent Transport Systems). Med integrert 

kamera, optikk og infrarød og Ambient Rejection-teknologi fanger REG opp skilt både 

om dagen og om natten. Det gjøres på kjøretøy i fart og uansett vær og lysforhold. 

De viktigste fordelene
   Stabil, pålitelig avbilding av registreringsskilt på kjøretøy
   Tar bilder innenfor avstander på opptil 50 m
   Tar bilder ved hastigheter på opptil 120 mph
   Enkel installasjon, komplett utvalg av monteringsalternativer 
   12/24 V AC/DC, energieffektiv drift
   Infrarød LED-belysning med høy ytelse gjør det mulig 
å ta bilder både om dagen og om natten

   Integreres sømløst med DVR og programvare 
for videoanalyse

Bruksområder

ITS (Intelligent Transport Systems), automatisk gjenkjennelse 
av registreringsskilt (ALPR, automatic licence plate 
recognition), adgangskontroll, parkering, bomstasjoner, 
privat eiendom og portstyrte områder.
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Bosch REG-avbilding av registreringsskilt, 
ANPR/LPR-kameraer

Bosch REG-L1
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Tradisjon for kvalitet og innovasjon
 
I mer enn 100 år har navnet Bosch 
vært et begrep for kvalitet og 
pålitelighet. Bosch er det naturlige 
valget som global leverandør av 
innovativ teknologi, støttet av den 
høyeste standard av service og support. 

Bosch Security Systems er stolte av 
å kunne tilby et vidt spekter av 
produkter innenfor sikkerhet, trygghet, 
kommunikasjon og lydløsninger som 
er meget pålitelig i bruk. Disse er brukt 
i applikasjoner verden rundt i offentlige 
anlegg, næringsliv, små forretninger, 
skoler og hjem.

Bosch Security Systems
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til
www.boschsecurity.no
eller sende en e-post til
no.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2008
Trykt i Nederland
Med forbehold om endringer
VS-EH-no-01_F01U519984_01
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