
Easy Series-alarmsystem
Sikkerhet på en enkel måte – nå med wLSN*

„Alarmen er  
slått av“

* trådløst lokalt sikkerhetsnettverk



Sikkerhet kommer først
Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften 
din på best mulig måte. 
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Du trenger et pålitelig alarmsystem til å drive 
sikkerhetssystemet på en intelligent måte. 
Du bør ikke velge et hvilket som helst produkt 
– husk at det kan stå om liv og eiendom.

Easy Series-alarmsystemet fra Bosch Security 
Systems er ideelt. Det er svært brukervennlig, 
og det har akkurat den utholdenheten og 
påliteligheten du trenger. Og i tillegg ser det 
bra ut. 

Enkel og klar kommunikasjon
Alarmsystemet kommuniserer med deg ved 
hjelp av tale. Systemet snakker for å veilede 
deg og gir deg informasjon om alarm- og 
systemstatus. Talekommunikasjonen leveres på 
ditt eget språk, til og med via en ekstern 
telefon.

All alarm- og statusinformasjon blir tydelig 
identifisert og kan sendes til mobiltelefonen via 
tekstmelding. 

Easy Series-alarmsystemet  
– enkelt i bruk, pålitelig, ser 
bra ut og installeres raskt

Enkel i bruk
Et flerfarget display med høy kontrast viser 
animasjoner som er enkle å forstå. Du trenger 
bare bruke en ID-brikke eller trykke på én 
enkelt knapp for å bruke den tekstfrie 
betjeningsenheten.

Talemeldingene leveres på ditt språk, og de 
støttes av et innebygd informasjonssystem. 

Nå støtter i tillegg Easy Series-alarmsystemet  
det trådløse lokale sikkerhetsnettverket 
(wLSN). Dette systemet overvåker seg selv for 
enda større pålitelighet og trygghet.
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Laget for 
å gi deg valg

Easy Series-alarmsystemet fra Bosch har 

en unik betjeningsenhet som er svært enkel i bruk. 

Et godt utvalg av beskyttelsesnivåer gir deg løsninger for

alle behov.

Med Hurtigtilkobling kan du slå på systemet ved å 
trykke på én enkelt knapp uten å måtte be om 
kundegodkjenning. Med Deltilkobling kan du 
bestemme og forhåndsvelge beskyttelsessonen, og 
du kan også la et vindu stå åpent om sommeren.

Med Full tilkobling (ute av huset) kan du forlate 
bygningen og aktivere alle detektorene i lokalene. 
Deltilkobling og Tvangstilkobling er alltid 
tilgjengelige.

Spar penger med intelligent trusselvurdering
Easy Series inkluderer flere funksjoner for redusering av 
antall falske alarmer, for eksempel intelligent 
trusselvurdering, som reduserer antall kostbare falske 
alarmer. Med denne spesialfunksjonen vurderer 
alarmsystemet trusler ved å analysere enheter med feil, 
feiltiming og gjeldende beskyttelsesnivå. Hvis 
trusselnivået oppfyller de forhåndsbestemte kriteriene, 
opprettes det en bekreftet alarmrapport.

ID-brikke 
for enkel 
systemstyring
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Med inngangs- og utgangsforsinkelse på alarmen har du 
tid til å komme inn i eller forlate bygningen uten at det 
rapporteres en alarm. Under forsinkelsen høres et 
lydsignal. I begynnelsen er det lavt, men etter hvert øker 
volumet, og lydsignalet kombineres med visuelle 
indikatorer.

Innovativ alarmoverføring
En integrert oppringingsenhet overfører alarmer til 
vaktsentralen, mens en taleoppringing kan brukes til å 
sende alarmer til naboer, venner, vaktsentralen eller 
mobiltelefoner. Tekstmelding til mobiltelefonen støttes 
også, og det samme gjør eksterne sirener. 

Intuitiv bruk
Det er ikke nødvendig med opplæring siden du blir 
veiledet gjennom hele prosessen ved hjelp av 
talemeldinger på ditt eget språk. En stillemodus for 
betjeningsenheten lar deg slå av uviktige talevarslinger.  
Selv direkte politialarmer, brannalarmer og medisinske 
alarmer kan overføres med kun ett trykk på en knapp.

Trådløs teknologi
Installasjonen er svært diskret, ettersom det ikke lenger 
er nødvendig å bore i vegger og tak for å trekke 
ledninger. Takket være trådløs teknologi kan du bruke 
den personlige fjernkontrollen til å aktivere og 
deaktivere systemet, og du kan styre garasjedører og 
rullegardiner og slå av og på lys. 

Hvis det har blitt utløst en alarm mens du har vært 
borte, for eksempel av en inntrenger som fortsatt er i 
lokalene, blinker en rød lampe på wLSN-fjernkontrollen. 
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Betjeningsenheten tar i bruk særpreget, flerfarget  
displayteknologi som benytter symboler, farger og talemeldinger.
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Betjeningsenheten inkluderer også en innebygd 
mikrofon og høyttaler for alarmverifisering på en 
vaktsentral. Denne integrerte funksjonen støtter 
toveis tale- og lyttekommunikasjon.

Den bruker et enknapps informasjonssystem. 
Tilbakemelding via tale veileder deg gjennom hvert 
trinn, og det kunne ikke vært enklere.  

Selv om det er mulig å styre systemet med  
knappene, styres det hovedsakelig med en ID-brikke. 

I tillegg ser den bra ut
Den attraktive betjeningsenheten fra Easy Series 
passer perfekt inn i alle typer interiør – og fremhever 
den estetiske effekten. 

Bredt spekter med bruksområder
Alarmsystemet fra Easy Series er ideelt for boliger og 
små bedrifter. Systemet er svært kostnadseffektivt og 
har omfattende funksjonalitet. 

Systemet kan utvides med flere funksjoner, for eksempel 
branndeteksjon, panikkalarmer og medisinske alarmer, 
til å danne en komplett, integrert sikkerhetsplattform.

Som en del av det trådløse lokale sikkerhetsnettverket 
(wLSN) støtter sentralen mange bruksområder som 
styres av en fjernkontroll, for eksempel åpning av 
garasjedører og rullegardiner og å slå av og på lyset. 

Du kan installere en trådløs sirene hvor som helst i 
huset, for å varsle deg og familien hvis det utløses en 
alarm. 

Innovativ design på betjeningsenheten  
–for enkel bruk

Talerapporter 
på ditt språk

„Alarmen er  
slått av“
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Komplett sikkerhet for 
boligen eller bedriften din

Du får disse fordelene:

Eksterne enheter – fast tilkoblede eller 
trådløse:

Bevegelsesdetektor Røykdetektor Glassbruddsdetektor

Dør-/vinduskontakt wLSN-fjernkontroll Innendørs wLSN-sirene

Flere fordeler med det trådløse lokale sikkerhetsnettverket (wLSN):
 Fullstendig toveis trådløs overføring og meldingsbekreftelse for trygghet.
 Alle delene av systemet overvåkes konstant for større trygghet.
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 enkel og tydelig kommunikasjon 
 på ditt eget språk

 intuitiv og brukervennlig display- 
 teknologi

 enkel alarmvarsling med tale,  
 tekstmelding osv.

  redusert antall falske alarmer  
ved hjelp av avansert teknologi

Innovativ  
alarmoverføring:

Du får disse fordelene:

  Digital oppringing sender 
alarmrapporter til vaktsentralen.

  Taleoppringing sender meldinger 
til naboer, venner eller 
mobiltelefonen.

  Du kan motta tekstmeldinger på 
mobiltelefonen din.

  Direkte overføring av medisinske 
alarmer og panikk- eller 
brannalarmer.

 Trådløse praktiske bruksområder som styring av garasjedører osv.
 Ikke behov for å bore hull til ledninger gjennom veggene.
 Med tilbakemelding fra fjernkontrollen kan du finne ut om systemet er aktivert eller deaktivert på avstand.
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Easy Series-systemkomponenter
og kompatible enheter

Betjeningsenhet
Betjeningsenheten gir deg beskjeder både via lyd og bilder. Beskjedene blir gitt på ditt språk mens det  
vises animerte ikoner på skjermen som underbygger det som sies. Det er bare å se på og lytte til betjeningsenheten for å få systeminformasjon.

Flerfarget ikondisplay 
med høy kontrast

Nærværsdetektor

Integrert 
høyttaler

Innebygd 
mikrofon

Indikator for  
aktivert beskyttelse 

Enkelt brukergrensesnitt  
med én knapp

Innebygd  
RFID-drift

Enkelt brukergrensesnitt  
med én knapp

Tilgang til spesialfunksjoner ID-brikke

Innebygd veiledning med enknapps 
informasjonssystem.

 brann 
 panikk 
 medisinsk 
 legg til / slett / endre bruker 
 dør klokkemodus 
 volumjustering

Hver bruker styrer systemet ved hjelp av en 
ID-brikke eller en ID-kode som er unik for 
brukeren. Systemet styres hovedsakelig av 
disse små brikkene.
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Bosch-navnet er verdenskjent for kvalitet og pålitelighet. Hvis du er på utkikk etter et alarmsystem som både er brukervennlig og  
svært kostnadseffektivt, er Easy Series det beste valget. 

Du kan velge fra et stort utvalg av komponenter og tilbehør og sette sammen et komplett system.  
Det passer perfekt til behovene dine og gjør boligen og næringsbygget trygge. 

Komponenter og tilbehør for  
å sette sammen et komplett sikkerhetssystem

Bevegelsesdetektor –  
fast tilkoblet eller trådløs

Eksempler på produkter for det trådløse lokale sikkerhetsnettverket (wLSN):

Glassbruddsdetektor Panikknapp

Røykdetektor Dør-/vinduskontakt Sirene/varsellampe

wLSN-fjernkontroll Innendørs wLSN-sirene wLSN-dør-/vinduskontakt
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Bosch Security Systems
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til
www.boschsecurity.no
eller sende en e-post til
no.boschsecurity@bosch.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH, �00�
Med forbehold om endringer
Trykt i Tyskland | 0�/0� | HOL
AS-OT-no-01_����1�����_0�

Tradisjon for kvalitet og innovasjon
 
I mer enn 100 år har navnet Bosch vært 
et begrep for kvalitet og pålitelighet. 
Bosch Security Systems er stolte over å 
kunne tilby et vidt spekter av produkter 
for innbrudds- og brannalarmsystemer, 
trygghetsalarmer, TV-overvåkning og 
kommunikasjonssystemer, som gir 
løsninger på ethvert problem og 
bruksområde. Vi er en av verdens 
ledende leverandører av innovativ 
teknologi, som blir støttet av den beste 
service og kundestøtte. Velg Bosch når 
du trenger løsninger du kan stole på.


