
Central de intrusão Easy Series 
Segurança simplificada (com periféricos  
via rádio RADION)

"Sistema desactivado"



Segurança em primeiro lugar
Como é natural, deseja providenciar a melhor protecção  
possível para a sua residência ou pequena empresa. 
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Precisa de uma central de intrusão fiável para 
controlar o seu sistema de segurança de modo 
inteligente.  
No entanto, não deverá escolher um produto 
qualquer, uma vez que a sua vida e propriedade 
podem depender desse mesmo produto.

A central de intrusão Easy Series da Bosch 
Security Systems é o sistema ideal para si.  
Além de ser extremamente simples de utilizar, 
oferece a potência e a fiabilidade de que 
necessita, ao que se acrescenta ainda um 
design atractivo.

Comunicação simples e clara
A central de intrusão comunica com o utilizador 
por meio de voz. Fala efectivamente com o 
utilizador para o orientar e faculta informações 
sobre o alarme e o estado do sistema. As 
comunicações por voz são realizadas no idioma 
do utilizador, até mesmo por via remota através 
do telefone.

Todas as informações de alarme e estado são 
identificadas inequivocamente e podem ser 
enviadas para o seu telemóvel por meio de 
mensagens de texto (SMS).

Central de intrusão Easy 
Series: fácil de utilizar, 
fiável, com um design 
elegante e rápida de instalar

Utilização simplificada
O visor policromático de alto contraste exibe 
animações fáceis de compreender. Necessita 
apenas de utilizar um chip de proximidade 
codificado ou premir um único botão para 
utilizar o teclado de comando sem texto. 
A Easy Series é tão fácil de utilizar que até 
uma criança o consegue fazer.

A central de intrusão Easy Series também 
suporta os periféricos via rádio RADION. 
Este sistema inclui automonitorização, o que 
confere uma fiabilidade e segurança ainda 
maiores. 

Várias instituições internacionais já concederam 
prémios à Easy Series, pelas suas funções 
incomparáveis.
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Concebida  
para oferecer opções

A central de intrusão Easy Series da Bosch  
integra um teclado de comando único,  
que é extremamente simples de utilizar. 

A "protecção rápida" permite activar o sistema 
premindo um único botão e sem ter que pedir 
autorização ao utilizador. A "protecção personalizada" 
permite-lhe determinar e pré-seleccionar as zonas de 
protecção, e, por conseguinte, deixar uma janela 
aberta durante o Verão.

Com a "protecção sem ocupação", pode sair do 
edifício e activar todos os detectores dentro das 
suas instalações. A "protecção com ocupação" e a 
"protecção forçada" estão sempre disponíveis.

Poupe dinheiro reduzindo os falsos alarmes
A Easy Series integra inúmeras funções para minimizar 
os dispendiosos falsos alarmes. A central de intrusão 
utiliza a função de avaliação de ameaças inteligente 
para analisar os dispositivos defeituosos, o tempo dos 
erros e o nível de protecção actual. A verificação dos 
alarmes por meio de som permite a ligação telefónica 
imediata à central de intrusão por parte do operador da 
central receptora de alarmes, possibilitando a escuta da 
situação nas instalações. 

Estas funções são tão eficazes para reduzir os falsos 
alarmes que o sistema já recebeu vários prémios a este 
nível.

Chip de 
proximidade 
codificado  
para controlo 
simples do sistema
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Os tempos de atraso na entrada e na saída são 
suficientes para permitir que o utilizador entre e saia 
no/do edifício sem que haja qualquer relatório de 
alarme. Durante estes tempos ouve-se um som, que 
começa por ser baixo, mas que gradualmente vai 
aumentando de volume, sendo acompanhado de 
indicações visuais.

Transmissão de alarmes inovadora
Um comunicador integrado transmite alarmes a centrais 
receptoras de alarmes, ao mesmo tempo que um 
comunicador vocal pode ser utilizado para enviar 
alarmes a vizinhos, amigos, centrais receptoras de 
alarmes ou telemóveis. É também suportado o envio de 
mensagens de texto (SMS) para o seu telemóvel, bem 
como a transmissão para dispositivos de aviso externos, 
como, por exemplo, sirenes. 

Utilização intuitiva
Ao longo de todo o processo, será orientado por 
mensagens de voz no seu próprio idioma. Quando o 
teclado de comando não se encontra activo, o utilizador 
pode desligar quaisquer notificações, de menor 
importância, por voz. Mesmo os alarmes directos de 
pânico, incêndio e médicos podem ser transmitidos 
premindo apenas um único botão.

Tecnologia via rádio
A instalação é muito menos invasiva, na medida em que 
não é necessário furar paredes nem tectos para fazer 
passar fios.  
Isto permite reduzir os custos de instalação.

A central de intrusão faz parte da rede via rádio RADION. 
Isto significa que suporta muitas aplicações de comando 
via rádio, tais como a abertura de portões de garagem e 
persianas, para além de permitir acender e apagar luzes 
e accionar um alarme directo de pânico.

Código para segurança
Se for accionado um alarme quando não estiver em 
casa, um agente de segurança poderá verificar o local. 
Esta poderá utilizar um código para armar ou desarmar 
o painel, mas só se tiver ocorrido um alarme. Assim, 
evitam-se situações de utilização incorrecta ou abusiva.
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O teclado de comando emprega uma tecnologia única de visores  
policromáticos que utiliza símbolos, ordens vocais e volume de som. 
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O teclado de comando também inclui um microfone 
incorporado e um altifalante para verificação por 
meio de áudio por parte da central receptora de 
alarmes. Esta função integrada faculta uma ligação 
de áudio bidireccional que permite escutar e falar.

Também proporciona um sistema de informação 
com um único botão. Os comentários por voz 
guiam o utilizador através de todos os passos. 

Apesar de o controlo por botões estar disponível, 
o sistema é principalmente controlado através de 
um chip de proximidade codificado ou de um 
comando via rádio RADION, pelo que não podia 
ser mais fácil de utilizar.

Design atractivo
O apelativo teclado de comando da Easy Series adaptase 
muito bem a qualquer decoração interior e reforça 
igualmente o efeito estético.

Vasto campo de aplicações
A central de intrusão Easy Series é ideal para residências 
e pequenas empresas, apresentando uma excepcional 
relação entre preço e desempenho, bem como uma vasta 
selecção de funcionalidades.

O sistema pode ser ampliado no sentido de incluir 
funções adicionais, como por exemplo a detecção de 
incêndio, alarmes de pânico e médicos, numa plataforma 
de segurança globalmente integrada.

Teclado de comando inovador concebido 
para permitir um funcionamento  
extremamente fácil

Relatório por  
voz no idioma 
do utilizador

"Sistema 
desactivado"
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Segurança completa  
para a sua residência  
ou pequena empresa

Vantagens para o utilizador:

Dispositivos periféricos  
(com fios ou via rádio):

Detector de 
movimentos

Detector de incêndio Detector de  
quebra de vidros

Contacto de porta/ 
janela (montagem 
saliente) RFDW-SM

Comando via rádio 
(2 botões) RADION 
RFKF-TB

Transmissor de remoção 
indevida de notas em 
caixas registadoras 
RADION

Benefícios adicionais dos periféricos via rádio RADION
 ▶ Todos os componentes do sistema são continuamente monitorizados para 

alcançar maior fiabilidade.
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 ▶ Teclado de comando com design 
atractivo

 ▶ Comunicação simples e clara no 
idioma do utilizador

 ▶ Teclado intuitivo e fácil de utilizar

 ▶ Facilidade de notificação de 
alarmes por voz, mensagem de 
texto, etc.

 ▶ Taxas reduzidas de falsos 
alarmes graças à tecnologia 
avançada

Transmissão de  
alarmes inovadora:

Vantagens para o utilizador:

 ▶ O comunicador digital envia 
relatórios de alarmes para a 
central receptora de alarmes

 ▶ O comunicador vocal envia 
mensagens para os seus 
vizinhos, amigos ou telemóvel

 ▶ Possibilidade de aviso por 
mensagens de texto (SMS) 
no telemóvel

 ▶ Transmissão directa de alarmes 
médicos, de pânico ou incêndio

 ▶ Aplicações de conforto via rádio, como o controlo de portões de garagem, etc.
 ▶ Não é necessário furar paredes nem tectos para a cablagem poder passar, o que permite reduzir os 

custos de instalação.
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Componentes do sistema Easy Series e  
dispositivos compatíveis
Teclado de comando
O teclado de comando combina informação áudio com informação visual. Tem capacidade para dar informações no idioma do  
utilizador e exibir ícones animados no ecrã, com o intuito de ilustrar as palavras enunciadas e minimizar os erros de utilização.

Visor de ícones policromático  
de alto contraste

Detector de presença

Altifalante  
integrado

Microfone  
integrado

Indicador de protecção  
activada

Interface do utilizador simples  
com um único botão

RFID integrado

Interface do utilizador com um 
único botão Acesso a funções especiais Chip de proximidade 

codificado

Orientação integrada mediante um 
sistema de informação com um único 
botão.

 ▶ Incêndio
 ▶ Pânico
 ▶ Médico
 ▶ Adicionar/eliminar/alterar utilizador
 ▶ Modo de aviso sonoro
 ▶ Ajuste do volume de som

Cada utilizador controla o sistema por 
meio de um chip de proximidade ou 
cartão individual.  
Estes pequenos chips codificados 
constituem os elementos principais para 
controlar o seu sistema.
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O utilizador poderá escolher de entre uma vasta gama de componentes e acessórios para compor um sistema completo,  
que corresponda exactamente às suas necessidades, tornando assim as residências e as pequenas empresas mais seguras. 

Componentes e acessórios para  
compor um sistema de segurança completo

Detector de movimentos  
(com fios ou via rádio)

Exemplos de periféricos via rádio RADION

Contacto de porta/janela Sirene/strobe com fios

Detector de incêndio Repetidor RADION Detector de quebra de vidros 
RADION

Comando via rádio (2 botões) 
RADION RFKF-TB Repetidor RADION RFRP Contacto de porta/janela 

(montagem saliente) RFDW-SM 
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Tradição de Qualidade e Inovação

Há mais de 125 anos que o nome Bosch 
é significado de qualidade e confiança.

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
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