
Bosch adquire Extreme
Os produtos do grupo Extreme CCTV 
estão agora disponíveis na Bosch
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A recente aquisição do grupo Extreme CCTV, 
que incorpora as marcas Extreme CCTV, Derwent 
e Forward Vision, pela Bosch Security Systems 
permite-lhe expandir o já extenso portfólio de 
CCTV para satisfazer uma base de aplicações 
e de necessidades ainda maior. 

Esta gama alargada cobre três áreas de produtos 
únicos, proporcionando cada uma delas as melhores 
soluções para uma vasta gama de aplicações:

Bosch Extreme CCTV
Uma gama de produtos concebida para capturar 
imagens nas condições mais exigentes, incluindo 
grandes amplitudes térmicas, ambientes com pouca 
ou nenhuma luz, atmosferas corrosivas ou voláteis 
e em áreas onde os produtos podem sofrer ataques 
físicos. 

Iluminação Bosch Derwent
Proporcionando uma gama completa de soluções 
de iluminação de infravermelhos e de luz branca 
de segurança, a gama de iluminação Bosch Derwent 
representa quase 20 anos de excelência em 
engenharia e de desempenho com provas dadas no 
terreno e inclui os produtos de iluminação CCTV mais 
avançados disponíveis actualmente no mercado.

Captura de matrículas Bosch REG
Uma gama completa de câmaras dedicadas, 
concebidas com precisão para superar os muitos 
desafi os das capturas efectivas de matrículas, 
a gama Bosch REG tem provas dadas no terreno 
relativamente à obtenção de imagens de alta 
defi nição, necessárias para o software de 
reconhecimento automático de matrículas. 

Integridade, Inovação e Desempenho
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Série MIC1 - Câmaras PTZ totalmente funcionais
A série MIC1, ou “Metal Mickey”, de câmaras com rotação horizontal, vertical e zoom (PTZ), 

totalmente funcionais, foi concebida para oferecer uma solução de vigilância fi ável, robusta 

e de alta qualidade para aplicações de segurança que exijam o melhor desempenho possível, 

independentemente das condições ambientais.

Vantagens chave

   Uma gama completa para proporcionar a melhor solução
   Grau de protecção IP68
   Janela de visualização plana, de grande perfeição óptica
   Rotação horizontal contínua completa de 360° e um controlo 
de rotação vertical de 320°

Aplicações

Espaços públicos/centros de cidades, marítimos/costeiros, 
intervenção rápida, protecção de perímetros, condições extremas.

Os produtos por detrás das soluções…
Bosch Extreme CCTV
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MIC400ST Aço inoxidável

MIC412TI 
Térmica MIC400IR 

Infravermelhos
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Câmaras de IV 
Num mercado de segurança inundado de câmaras Dia/Noite convencionais que estão longe 

de cumprir as suas especifi cações, a Extreme CCTV, o reconhecido líder em matéria de visão 

nocturna com infravermelhos activos, continua a fornecer câmaras de infravermelhos de alto 

desempenho fi áveis. Representando a elite das câmaras de concepção precisa, as câmaras de 

infravermelhos integradas da Extreme proporcionam o nível mais avançado de imagem Dia/Noite 

actualmente disponível.

As funcionalidades de visão nocturna de cada 

câmara Dia/Noite sensível aos infravermelhos 

são fornecidas por cada um dos quatro níveis 

de vigilância do critério DCRI - Detecção, 

Classifi cação, Reconhecimento e Identifi cação.

4   I   Bosch obtém Extreme

EX85 Câmara Day&Night sensível aos infravermelhos IP-

Megapixel. A EX85 é o expoente máximo da mais avançada 

tecnologia de imagem actual, combinando dois sensores 

com uma resolução megapixel, a concepção de imagem 

por infravermelhos via IP e a tecnologia de visão nocturna 

Black Diamond.

Vantagens chave

   Desempenho 24h por dia, 7 dias por semana
   Operacionalidade total sob condições climatéricas 
adversas

   Concebida para uma instalação rápida e fácil
   Com galardoada visão nocturna Black Diamond 
   Sistema óptico de elevada precisão 
   Testada para níveis de vigilância DCRI (detecção, 

classifi cação, reconhecimento, identifi cação)

A gama inclui:

   Analógica
   Compatível com IP Bosch
   Megapixel

Aplicações

   Infra-estruturas críticas
   Portos
   Fronteiras
   Defesa
   Transportes
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Os produtos Extreme continuam 

a apresentar resultados sob 

condições devastadoras para 

as câmaras convencionais.

EX36 Câmara No-Grip para montagem 
em canto

Câmaras bullet de IV e MiniDome
Enriquecida com a herança da melhor visão nocturna 

a nível mundial, a série WZ constitui um conjunto 

de soluções de vigilância que alia de forma perfeita 

o desempenho, a fi abilidade e o valor. A série WZ inclui 

uma família de câmaras bullet Dia/Noite integradas - 

WZ20, WZ18, WZ16 e WZ14 - e a câmara dome 

IV Dia/Noite integrada WZ45N.

Aplicações

Residencial, comercial, campus, lojas.

Câmaras para ambientes extremos
As câmaras de vigilância para ambientes extremos 

são concebidas com precisão para suportar os 

ambientes mais adversos do nosso mundo. A Extreme 

disponibiliza câmaras com protecção contra explosões, 

anti-vandalismo, à prova de água e de corrosão para 

satisfazer os requisitos de praticamente todas as 

instalações de sistemas de segurança. As câmaras 

Extreme são a garantia de um desempenho fi ável com 

provas dadas no terreno e encontram-se instaladas 

por todo o mundo, desde o Kuwait ao Canadá, de África 

à Antárctica.

Aplicações

Aplicações marítimas, ambientes corrosivos, congeladores industriais 
/ processamento alimentar, petroquímico, instalações mineiras 
e farmacêuticas, estabelecimentos prisionais,  áreas públicas.

A gama inclui:

   Temperaturas extremas 
e ambientes húmidos

   Ambientes perigosos
   Câmara para montagem 
em canto nas prisões, cadeias, 
hospitais, elevadores

   Disponível a versão analógica 
e compatível com IP Bosch

WZ20 IDN Câmara bullet 
de alta resolução
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PROJECTORES DE INFRAVERMELHOS de iluminação 
Bosch Derwent. 

Os sistemas de vigilância actuais exigem uma efi cácia de 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

As soluções de iluminação de segurança de elevado desempenho da Derwent têm provas dadas 

no terreno em inúmeras aplicações de vigilância em todo o mundo. Com uma gama completa de 

soluções de iluminação por infravermelhos e luz branca, a iluminação da Derwent permite uma 

incomparável captação de imagens nocturnas. 

Vantagens chave
   A tecnologia Black Diamond elimina as zonas 
quentes da imagem nocturna e a sobrexposição

   A tecnologia de luz constante compensa 
a degradação dos LEDs ao longo do tempo

   Circuito de regulação de alimentação integrado 
12/24Vac/dc

   Gama completa de padrões de feixe para uma 
cobertura total da área 

   Permite o excelente desempenho nocturno 
de câmaras analógicas e megapixéis, de plataformas 
IP e de sistemas de análise de vídeo 

Aplicações

Centros de cidades e espaços públicos, estabelecimentos 
comerciais, residenciais, portuários e prisionais.

A tecnologia Black Diamond permite 

uma iluminação uniforme ao orientar 

a luz para o primeiro plano e para 

o plano de fundo do campo de 

visão das câmaras, para a obtenção 

de imagens nocturnas sem excesso 

de luminosidade e sobrexposição.
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Projector de IV Bosch AEGIS UFLED 

Projector de IV convencional, excesso 

de luminosidade no primeiro plano, 

plano de fundo com fraca iluminação

A tecnologia Black Diamond ilumina 

uniformemente o primeiro plano e o plano de 

fundo de todo o campo de visão das câmaras
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A gama REG de câmaras dedicadas para captura de matrículas é concebida com precisão 

para proporcionar imagens de alta defi nição de matrículas para segurança, vigilância 

de veículos e sistemas inteligentes de transporte. Integrando a câmara, o sistema óptico, 

a tecnologia de infravermelhos e de rejeição de ambiente, a REG captura a matrícula de 

dia ou à noite, de veículos que circulem a velocidade considerável, independentemente 

das condições climatéricas e de iluminação ambiente. 

Vantagens chave
   Captura consistente e fi ável de matrículas de veículos
   Alcance de captura até uma distância de 50 m
   Velocidades até 190 Km/h
   Instalação fácil com gama completa de opções 
de montagem 

   Operação com efi cácia energética de 12/24 Vac/dc
   Iluminação por infravermelhos com LEDs de alto 
desempenho permite a captura de dia ou à noite

   Pode ser utilizado em combinação com gravadores 
de vídeo digitais e com software de análise de vídeo

Aplicações
Sistemas inteligentes de transporte, reconhecimento 
automático de matrículas (ALPR), controlo de acessos, 
parques de estacionamento, portagens, propriedades 
privadas e condomínios fechados.

Bosch obtém Extreme   I   7

Câmaras ANPR/LPR Bosch REG de captura 
de matrículas

Bosch REG-L1

2008.0124 Bosch Brochure Extreme_ML.indd   72008.0124 Bosch Brochure Extreme_ML.indd   7 2008-10-09   12:38:362008-10-09   12:38:36



Tradição de Qualidade e Inovação
 
Há mais de 100 anos que o nome Bosch 
é signifi cado de qualidade e confi ança.

A Bosch é o fornecedor global na 
escolha de tecnologia inovadora. 
A Bosch Security Systems detém 
orgulhosamente uma vasta gama 
de equipamentos de segurança, 
comunicações e soluções de som que 
asseguram o seu negócio em todas as 
partes do mundo, desde infraestruturas 
governamentais, públicas, comerciais, 
escolas e residências.

Bosch Security Systems
Para mais informações, 
visite a nossa página: 
www.boschsecurity.com
ou envie um e-mail para: 
pt.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2008
Impresso nos Países Baixos
Reservado o direito a alterações
VS-EH-pt-01_F01U519986_01
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