
Solution Ultima ICP-CC488
Güvenebileceğiniz ev güvenliği

Evinizi ve ailenizi korumak artık çok kolay. Kullanıcı dostu Ultima 
güvenlik sistemi ile herşeyi tek bir dokunuşla halledebilirsiniz.



Rahatlayabilirsiniz.
Evinizin güvenliğini güvence altına alıyoruz.

Sahip olduğunuz şeyler için çok çalıştınız. Eviniz sizin sığınağınız. Bu yüzden Solution Ultima 

güvenlik sistemi, eviniz ve işyeriniz için size eşsiz bir elektronik gözetim çözümü sunuyor.

En yeni mikro işlemci teknolojisinin yanı sıra Solution Ultima, üstün güvenilirliğini ve performansını 

eşsiz özelliklerle birleştiriyor. Kendine özgü bir stili olan Solution Ultima, tamamen esneklik göz 

önünde bulundurularak tasarlandı. Size güvenebileceğiniz bir güvenlik sistemi vaat eden Bosch 

Güvenlik Sistemleri, eviniz ve işyerinize uygun eksiksiz bir ürün portföyü sunuyor.

Gönül rahatlığınız için…
İster evde ister dışarıda olun, Solution Ultima can ve 
mal güvenliğinizi sağlamak için size ekstra koruma 
sunar. Bosch güvenlik panelinizi alarm izleme hizmeti 
ile birlikte kullandığınızda, aileniz ya da sahip olmak 
için çok çalıştığınız varlıklarınız için ihtiyaç 
duyduğunuz hızlı desteği anında alabilirsiniz.

Kullanım kolaylığı
Sistemi yönetebilmek için tek bir dokunuş yeterli. 
Harici kurma tuşuna basarak, sistemi harici kurulum 
moduna geçirebilir, 4 haneli kodunuzu girerek sistemi 
devre dışı bırakabilirsiniz.

Güvenlik sistemleri, sevdiklerinizin ve evinizin 
geleceğe dönük olarak korunması için bir yatırımdır. 
Sisteminizin tek bir tuşla sürekli olarak test edilebilme 
kabiliyeti sayesinde, en iyi şekilde çalışacağından 
emin olabilirsiniz. 1 tuşuna basılı tutarak sireninizi, 2 
tuşuna basılı tutarak dahili sireni ya da 3 tuşuna basılı 
tutara basarak flaşörlerinizin beklenildiği gibi çalışıp 
çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. 



Modern ve Şık Tuş Takımı
Solution Ultima sistemi dahilinde kullanabileceğiniz 
LED ya da LCD ICON tuş takımları evinizin 
dekorasyonuna tamamen uyar.

Basit ikonlar ve göstergeler, sisteminizin durumunu belirlemenizi 
kolaylaştırır.

Kablolu ya da Kablosuz Seçeneğiz
Bazen, sensörlerinizin monte edilmesi gereken 
yerlere kablo çekilmesi zor olabilir. İleri kablosuz 
teknolojisini kullanarak, Bosch'un kablosuz sensörleri 
kablolama ihtiyacı olmaksızın, istenilen her yere 
monte edilebilir. Sisteminizi giriş noktalarına 
takılabilecek tuş takımları ya da anahtarlığınıza 
takabileceğiniz kablosuz uzaktan kumanda cihazını 
kullanarak kontrol edebilirsiniz. 

 ON ya da #AWAY sisteminizin harici 
kurulumda olduğunu ve evinizi siz 
evde yokken korumaya hazır olduğunu 
gösterir.

ON ya da *STAY sisteminizin dahili 
modda olduğunu ve evinizi STAY 
modda korumaya hazır olduğunu 
gösterir.



Esnek Güvenlik
Solution Ultima, hırsız alarmını, yangın alarmını, 
sistem değişikliklerini ve panik butonları izlemek için 
kullanılabilen sekiz farklı programlama bölgesine 
sahiptir. 

Solution Ultima, ışık kontrolü, garaj kapıları ya da 
elektrik kilit mekanizması kontrol etmek gibi çeşitli 
çıkış konfigürasyonları sağlamak için programlanabilir. 
Ayrıca duman algılama cihazları için ayrı bir siren sesi 
mevcuttur.

Solution Ultima iki ayrı bölgeye bölünebilir. Bu size, 
iki ayrı sistem gibi çalışan bir güvenlik sisteminin 
esnekliğini sunar. Hem ev, hem garaj alanınız tek bir 
sistemle, tek bir sistem maliyetine korunabilir. 

Sistemdeki tüm kullanıcılar birinci, ikinci veya her iki 
bölgede de kişisel giriş izinine sahip olabilir. Her 
bölge, istenildiği takdirde, izleme firmalarına ayrı ayrı 
raporlayabilir. Bu özellik, paylaşılan ticari işletmeler 
için mükemmel bir çözümdür.

Kolay Kurulum Seçeneği
Solution Ultima, 
anahtarlığınıza 
takılabilecek 
kablosuz uzaktan 
bir kumanda 
kullanılarak 
programlanabilir. Bu 
küçük kumandalar, sadece 
küçük bir tuşa basarak 
evinizdeki sistemi kurmaya veya 
açmaya olanak verir.
Kablosuz kumanda, sistemi STAY modunda çalışması 
için de ayarlayabilir. Kumanda, bir panik butonu gibi 
çalabilir, ve ışıkları yakabilir ya da garaj kapısını 
açabilir.

Otomatik kurulum özelliği, sistemi kurmayı 
unuttuğunuzda devreye girerek sürekli korumayı 
garanti eder.



İlave güvenlik

İlave güvenlik ve koruma sağlayan gece kurulum 

istasyonu istenildiği takdirde Solution Ultima 

ünitesine eklenebilir. Sistemi tek bir tuşa dokunarak 

kurabilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Gece kurulum 

istasyonunun kullanımı aynı zamanda kolaydır ve panik 

fonksiyonuna da sahiptir.

Güvenebileceğiniz güvenilirlik

Solution Serisi Paneller, 20 yıldan fazla bir zamandır pazar lideridir. 
Avustralya'da tasarlanan Solution Serisi, müşteri yorumlarından 
yola çıkılarak gerçekleştirilen her sene binlerce saat süren geliştirme  
çabalarının bir ürünüdür. Sonuç olarak, yıllarca sorunsuz bir şekilde çalışabilen,  
test edilmiş, sürekli geliştirilen bir sisteme sahip olursunuz. Yani Bosch'tan 
tam anlamıyla beklediğiniz bir sisteme…

Rahatlık

Programlanması durumunda evden ayrıldığınızda, 

otomatik çağrı yönlendirme çağrılarınızı istediğiniz bir 

numaraya iletir. Eve dönüp sistemi devre dışı 

bıraktığınızda çağrı yönlendirme otomatik olarak 

devre dışı kalır. Böylece asla önemli çağrıları 

kaçırmazsınız.



Bosch Solution Ultima 
Ev güvenliğinde ihtiyacınız olan herşey.

Solution Ultima ile birçok güvenlik 
ve saha ekipmanını kontrol edip 
izleyebilirsiniz. Örneğin; 

İç ve dış aydınlatma Ñ
Sirenler ve ziller Ñ
Garaj kapısı motorları Ñ
Çıkışlar  Ñ
Kapılar ve pencereler Ñ
Süreç izleme  Ñ

Özellikler
Tamamıyla Programlanabilir 8 Bölge Ñ

16 Şifre - 8 Tuş Takımı Şifresi, 8 RF Şifresi Ñ

16 Kablosuz Cihaz Ñ

2 farklı bölgeye bölünebilme Ñ

STAY / AWAY Kurma Seçenekleri Ñ

Kullanıcı şifresi bazında seçilebilen raporlamalar Ñ

Giriş ve Çıkış Uyarısı Ñ

Otomatik Kurma  Ñ

Telefon aracılığıyla uzaktan kurma Ñ

Bölgesel Kilitleme Ñ

40 Olaylık Hafıza Ñ

LED ve LCD ICON Tuş Takımı Desteği Ñ

Programlanabilir Çıkışlar Ñ

Dinamik Batarya Testi Ñ

Gündüz Alarmı Ñ

Test Modu Ñ

"Back to Base" Raporlama Ñ

Harici Raporlama Ñ

Programlanabilir 5 Çıkış Ñ

Çift Girişli Zamanlayıcılar Ñ

AC Hata Denetimi Ñ

Telefon Hattı Denetimi Ñ



RF280ETHS — Yanlış alarmları en aza indiren, güvenilir 
yangın algılama için kablosuz duman dedektörleri 
fotoelektrik ve ısı sensör teknolojisini birleştirir. 

RF3401E — Kapı ve pencerelerden girişleri mükemmel bir 
şekilde algılayan Kablosuz Manyetik Kontak.

RF3503E — Panik-Medikal Anahtarlık, medikal ve panik 
alarm sinyallerini izleme sistemine gönderen iki tuşlu, 
kablosuz bir vericidir.

RF3334E — STAY ve AWAY işletimi için, gömülü panik buton 
ve çıkış kontrolü ile 4 tuşlu keyfob aktarıcı.

Blue Line Sensörler  — Blue Line opsiyonel gece ışığı, 
siren ve kamera modülü seçenekleri ile Quad ve TriTech 
versiyonları bulunmaktadır.

RF3212E — Solution Ultima kablosuz aksesuarlarını 
destekleyen 433MHz alıcı.

RF940E — 12m x 12m alanda etkili olan Kablosuz Pasif 
Kızılötesi Hareket Dedektörü.

ICP-CP508W LED — Solution Serisi’nin belli kontrol 
panelleri ile uyumlu, 8 bölgeli, LED’li bir tuş takımıdır. 
LED’ler sayesinde sistem koşulları kolayca okunabilir. Bölge 
durumu ekranın üst kısmında numerik olarak belirtilir.

RF835E — 11m x 11m alanda etkili, evcil hayvanlara karşı 
duyarlı Kablosuz Tritech Dedektör.

ICP-CP508LW — Solution Serisi’nin belli kontrol panelleri 
ile uyumlu, 8 bölgeli, LCD tuş takımıdır. Koruyucu kapağa 
ve beyaz arka ışığa sahiptir. Kolay bir ekran formatında 
sistem koşullarını semboller ile okumak oldukça kolaydır.

Uygun Aksesuarlar



Yaratıcılık ve Kalite Geleneği                                    
Bosch markası, 100 yıldan uzun bir 
süredir dünyanın her yerinde kalite 
ve güven ile birlikte anılıyor. 
Dünya çapında bir marka olan Bosch, 
yüksek hizmet ve destek anlayışıyla 
yenilikçi teknolojiler sunmaktadır. 
Bosch Güvenlik Sistemleri tüm 
dünyada kamusal, kurumsal ve konut 
ihtiyaçlarına yönelik elektronik 
güvenlik sistemleri ile genel 
seslendirme ve kongre-konferans 
çözümleri sunmaktadır.

Bosch Güvenlik Sistemleri
Daha fazla bilgi için lütfen  
www.tr.boschsecurity.com  
adresini ziyaret ediniz
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