
Systemy Sygnalizacji Włamania 
i Napadu

Katalog promocji 



 

10zł

10zł

Promocje obowiązują od 10.09.2018 do 31.12.2018 lub do wyczerpania zapasów 

• Bezpośrednia integracja z kamerami IP Bosch
• Bezpośrednie wykorzystanie dowolnych analityk EVA i IVA 
• Wideoweryfikacja
• Zintegrowana kontrola dostępu
• Darmowa aplikacja mobilna Remote Security Control
• Darmowe narzędzia w chmurze dla instalatorów  

Installer Service Portal

Zestaw promocyjny składa się z centrali B5512 lub B6512,  
klawiatury dotykowej B942 lub B942W, transformatora oraz obudowy. 

Kup 10 czujek  
Blue Line Gen2 PIR
z funkcją odporności  
na zwierzęta domowe  
i odbierz zestaw  
wierteł SDS-plus-5 marki 
Bosch.

Kup 4 czujki Blue Line 
Gen 2 QUAD 
z funkcją dualnego elementu  
PIR zapewniającą najwyższą  
skuteczność detekcji  
a 1 dostaniesz gratis!

1 gratis
4+

1349zł

Sugerowana  
cena zestawu 

B5512

1449zł

Sugerowana  
cena zestawu 

B6512

Nowy system sygnalizacji włamania 
i napadu Bosch!
B Series B5512 i B6512

Centrale B Series

Czujki

Kup 5 zestawów 
central B Series
w promocyjnej cenie 
i otrzymaj radio budowlane  
marki Bosch za 10 zł!

Kup 10 zestawów 
central B Series
w promocyjnej cenie 
i otrzymaj młot udarowy  
marki Bosch za 10 zł!

50%Każdy zestaw promocyjny  
to również rabat 50%  
na dowolną kamerę serii 4000i  
z wbudowaną analityką EVA.



Regulamin promocji dostępny u Partnerów handlowych  
oraz w siedzibie organizatora.

Większe bezpieczeństwo. Większa ochrona.
Zaawansowane centrale B Series (B5512 i B6512) chronią ludzi 
oraz zabezpieczają mienie. To nowa generacja central alarmo-
wych dla budynków biurowych, magazynów, banków, sklepów, 
szkół i wielu innych aplikacji. 

Integracja

Zintegrowane 
systemy 

bezpieczeństwa 

Telewizja 
dozorowa

Detekcja 
pożaru

Kontrola 
dostępu

Sygnalizacja włamania i napadu

Mobilny dostęp

B Series

Czujki z serii Blue Line Gen2
Czujki z serii Blue Line Gen2  
PIR ISC-BPR2-WP12 dodatkowo posiadają:

Czujki z serii Blue Line Gen2   
PIR ISC-BPQ2-W12 dodatkowo posiadają:

Wejścia  
(łącznie/bezprzewodowe)

48/40 96/88

Strefy 4 6

Użytkownicy 50 + serwisowy 100 + serwisowy

Drzwi – 4

Klawiatury 8 12

Kamery IP zintegrowane bezpośrednio 4 6

Wyjścia 43 91

Ilość zdarzeń 256 1 000

Harmonogramy 5 10

Klawiatury
Wybierz jedną z dotykowych klawiatur 
graficznych lub dwuliniowych klawiatur 
LCD. 

Kamery IP
Szerokie portfolio kamer IP Bosch 
może być zintegrowane bezpośrednio 
z centralami. B&G Series mogą być 
również zintegrowane bezpośrednio 
z systemem BVMS.

• Przetwarzanie FSP (First Step Processing) umożliwia niemal 
natychmiastową reakcję na obecność człowieka bez genero-
wania fałszywych alarmów z innych źródeł.

• Dynamiczna kompensacja temperatury dopasowuje czułość 
tak, aby skutecznie wykrywać intruzów w dowolnych tempe-
raturach.

• Hermetycznie zamknięta komora optyczna i układy elektro-
niczne zapobiegającą uszkodzeniom w trakcie montażu.

• Rozsuwana, samoblokująca obudowa zawiera zintegrowaną 
poziomnicę pęcherzykową oraz specjalną, doskonale dopaso-
waną, wyjmowaną listwę zaciskową, co ułatwia montaż.

• Funkcję odporności na zwierzęta domowe (20 kg), którą moż-
na włączyć lub wyłączyć, zależnie od obecności zwierząt do-
mowych w otoczeniu.

• Dwa niezależne pyroelementy, które działają jak dwie czujki 
PIR w jednej obudowie.

Urządzenia bezprzewodowe
Pełne portfolio urządzeń bezprzewodo-
wych RADION pozwala na tworzenie syste-
mów bezprzewodowych oraz hybrydowych 
minimalizując koszty okablowania oraz 
trudności instalacji. 

Czujki ruchu
Pełna gama czujek ruchu z najlepszą na 
rynku zdolnością wykrywania i  najniższym 
współczynnikiem fałszywych alarmów.


