”Pois kytketty”

Easy Series Rikosilmoitinkeskus Turvallisuutta helposti

Turvallisuus on tärkeintä
Haluat tietenkin parasta mahdollista
suojaa kodillesi tai pienyrityksellesi.
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Easy Series -rikosilmoitinkeskus –
helppokäyttöinen, luotettava,
hyvännäköinen ja helposti
asennettava.

Tarvitset luotettavan rikosilmoitinkeskuksen, joka ohjaa
turvajärjestelmääsi älykkäästi. Et kuitenkaan halua mitä
tahansa tuotetta – voihan henkesi ja omaisuutesi olla
sen varassa.
Bosch Security Systemsin uusi Easy Series rikosilmoitinkeskus on ihanteellinen ratkaisu. Se on
erittäin helppokäyttöinen ja tarjoaa lisäksi tarvitsemaasi
tehoa ja luotettavuutta. Ja se näyttääkin hyvältä!
Yksinkertaiset ja selvät viestit
Rikosilmoitinkeskus viestii puhumalla. Se todella ohjaa
sinua puheella ja antaa hälytyksiä ja järjestelmän tilaa
koskevia tietoja. Laitteen puhumat viestit tavoittavat
sinut äidinkielelläsi puhelimitse, vaikka olisit kaukanakin.
Kaikki hälytys- ja tilatiedot ovat selvästi tunnistettavissa
ja voidaan lähettää matkapuhelimeesi tekstiviestinä.
Helppo käyttää
Korkealaatuinen ja monivärinen näyttö näyttää helposti
ymmärrettäviä animaatioita. Voit hallita tekstitöntä
käyttölaite kulkukortilla tai painamalla yhtä painiketta.
Saat kehotteita omalla kielelläsi sisäänrakennetun
tiedonvälitysjärjestelmän ansiosta.
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Suunniteltu
tarjoamaan vaihtoehtoja
Boschin Easy Series rikosilmoitinkeskuksessa on
ainutlaatuinen, helppokäyttöinen
käyttölaite. Valittavissa useita
suojaustasoja, tarpeen mukaan.

”Nopea suojaus” -toiminnolla voit virittää järjestelmän
yhden painikkeen painalluksella ilman erillistä koodi
tai etätunnistin varmenetta. ”Mukautettu suojaus” toiminnolla voit päättää ja esivalita suojauskohteita,
voit esimerkiksi jättää ikkunan auki kesäisin.
”Poissa suojaus” -toiminnolla voit lähteä
rakennuksesta ja aktivoida kaikki kiinteistössä
olevat ilmaisimet. ”Valvottu suojaus”- ja
”Tehosuojaus” -toiminnot ovat aina käytettävissä.
Säästä rahaa älykkään uhan arvioinnin avulla
Easy Series -rikosilmoitinkeskuksessa on useita
väärien hälytysten ehkäisyominaisuuksia, kuten älykäs
uhan arviointi, joilla voit leikata kustannuksia lisääviä
vääriä hälytyksiä. Tämän erikoisominaisuuden avulla
rikosilmoitinkeskus arvioi uhkia analysoimalla
viallisia laitteita, vian ajoitusta ja nykyistä
suojaustasoa. Vahvistettu hälytysraportti luodaan,
jos uhkatasot ylittävät aiemmin määritetyn tason.
Sisääntulo- ja poistumisviiveen ansiosta voit tulla
sisään rakennukseen ja lähteä rakennuksesta
aiheuttamatta hälytystä. Laite ilmaisee viiveen
alkamisen äänenvoimakkuudeltaan nousevalla
äänimerkillä ja valomerkeillä.
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Innovatiivinen hälytyksen lähetys
Integroitu valitsin lähettää hälytyksen valvontakeskuksiin, kun taas
äänivalitsimella voit lähettää hälytyksen naapureille, ystäville,
valvontakeskuksille tai matkapuhelimiin. Matkapuhelimeesi lähetettäviä
tekstiviestejä tuetaan myös, samoin kuin ulkoisia varoituslaitteita, kuten
summereita. Jos hätäsoitto (112) joudutaan tekemään, rikosilmoitinkeskus ei
katkaise yhteyttäsi aluehälytyskeskukseen.
Helppokäyttöinen
Et tarvitse koulutusta, koska äidinkielelläsi annetut äänikehotteet ohjaavat
sinua koko prosessin ajan. Käyttölaitteen äänetön toiminto mahdollistaa
tärkeydeltään vähäisten ilmoitusten pois kytkemisen. Jopa suorat hätä-,
palo- ja sairaskohtaushälytykset voidaan lähettää vain yhden painikkeen
painalluksella.

Kulkukortit helpottavat
järjestelmänhallintaa
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Innovatiivinen ohjauskeskuksen rakenne –
lisää helppokäyttöisyyttä
Ohjauskeskuksessa on monivärinen näyttötekniikka,
jossa käytetään merkkejä, värejä ja äänikomentoja.
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Käyttölaitteessa on myös sisäänrakennettu mikrofoni
ja kaiutin, joilla voidaan hallita keskuksen hälytyksen

Ääniraportointi

vahvistuksia. Tässä integroidussa toiminnossa on

äidinkielelläsi

kaksisuuntainen ääniyhteys, jossa on kuuntelu- ja
puhetoiminto.
Innovatiivisessa käyttölaitteessa on yhden
painikkeen tiedonvälitysjärjestelmä. Äänipalaute
ohjaa sinua vaihe vaiheelta, joten se ei voisi olla
enää helppokäyttöisempi. Vaikka järjestelmää voi
hallita myös painikkeilla, järjestelmän
pääohjausmenetelmä on kulkukortti.
Se myös näyttää hyvältä
Tyylikäs ja katseenkestävä Easy Series -käyttölaite
sulautuu mihin tahansa sisutukseen.
Laaja sovellusvalikoima
Easy Series -rikosilmoitinkeskus on ihanteellinen
ratkaisu kodeille ja pienyrityksille erinomaisen
hinta/laatusuhteensa ja monipuolisten
ominaisuuksiensa ansiosta.
Järjestelmää voi laajentaa täysin integroiduksi
suojausjärjestelmäksi, joka kattaa lisätoimintoja,
kuten paloilmoittimen sekä hätä- ja
sairashälyttimen.
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Täydellistä turvaa
kodillesi tai
pienyrityksellesi

Hyödyllisiä toimintoja:

Oheislaitteet:
Liiketunnistin

Savunilmaisin

Magneettikosketin
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Lasirikkotunnistin

Summeri/vilkkuvalo

• Yksinkertaiset ja selvät viesti omalla
äidinkielelläsi
• Intuitiivinen, helppokäyttöinen
näyttötekniikka.
• Yksinkertainen hälytysilmoitus
puheena, tekstiviestinä jne.
• Vähemmän vääriä hälytyksiä
kehittyneen tekniikan ansiosta

Innovatiivinen hälytyksen lähetys

• Digitaalinen valitsin lähettää
hälytys- raportteja
valvontakeskukseen
• Äänivalitsin lähettää viestejä
naapureillesi, ystävillesi tai
matkapuhelimeesi
• Voit saada tekstiviestin
matkapuhelimeesi
• Suora palo-, hätä- tai
sairashälytyksen lähetys
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Easy Series -järjestelmäkomponentit
ja yhteensopivat laitteet
Käyttölaite
Käyttölaite yhdistää ääni- ja kuvatiedot. Käyttölaite puhuu äidinkieltäsi ja näyttää animoituja kuvakkeita, jotka vahvistavat puhutut viestit. Saat tietoja
järjestelmästä sekä kuuntelemalla että katsomalla.

Läsnäolotunnistin

Korkealaatuinen ja monivärinen
kuvakenäyttö

Integroitu
kaiutin

Toimintailmaisin

Sisäänrakennettu
mikrofoni

Sisäänrakennettu
radiotaajuuden
tunnistuslukulaite (RFID)
Toimii kulkukorteilla

Helppokäyttöinen yhden
painikkeen käyttöliittymä

Yhden painikkeen käyttöliittymä

Erityistoimintojen käyttö

Etätunnistin, kulkukortti

Sisäänrakennettu opastus yhden

· Palohälytys

Yksittäiset käyttäjät voivat käyttää järjestelmää

painikkeen tiedonvälitysjärjestelmällä

· Hätäpainike

kulkukortin tai etätunnistimen avulla.

· Sairashälytys

Pienikokoisilla etätunnistimilla hallitaan

· Lisää/poista/vaihda käyttäjää

järjestelmää.

· Äänimerkin tila
· Äänenvoimakkuuden säätö
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Komponentteja ja varusteita täydellisen
valvontajärjestelmän rakentamiseen
Voit rakentaa järjestelmän useista erilaisista komponenteista ja varusteista.
Järjestelmä vastaa tarpeitasi täydellisesti ja takaa kotisi ja pienyrityksesi turvallisuuden.

Blue Line -liiketunnistimet

Lasirikkotunnistimet

Hätäsignaalipainike

Savunilmaisimet

Koskettimet (ovet/ikkunat)

Summerit/vilkkuvalot

Boschin laitteiden laatu ja luotettavuus tunnetaan maailmanlaajuisesti. Jos helppokäyttöisyys on sinulle tärkeää,
edullinen Easy Series -rikosilmoitinkeskus on erinomainen valinta.
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Perinteinä laatu ja innovaatiot
Jo yli sadan vuoden ajan nimi Bosch
on merkinnyt laatua ja
luotettavuutta. Bosch Security
Systemsin laajaan tuotevalikoimaan
kuuluu kattavia paloilmoitin-,
rikosilmoitin-, henkilöturva-,
videovalvonta- ja viestintäjärjestelmiä
sekä niiden osia. Niistä löydät
sopivan ratkaisun mihin tahansa
turvasovellukseen. Toimitamme
innovatiivista turvallisuustekniikkaa
maailmanlaajuisesti ja takaamme
parhaan mahdollisen palvelun ja
käyttötuen. Kun tarvitset luotettavia
turvallisuusratkaisuja, valitse Bosch.

Bosch Security Systems
Lisätietoja löydät osoitteesta;
www.boschsecurity.com/fi
tai lähetä sähköpostia osoitteeseen;
securitysystems@fi.bosch.com
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