
Alltid på plats, alltid vaken och alltid på sin vakt.
Vad den virtuella väktaren från Bosch och Rapid 
erbjuder:
	 				▶	24/7 områdesbevakning
	 				▶	Kopplad till larmcentral för åtgärd
	 				▶	Säkrar bildbevis vid incident

Med kameran får ni en virtuell väktare som detekterar intrång eller 
oönskade objekt på ert område. Ni väljer fritt vilka dagar och vilka tider 
på dygnet hen skall meddela operatören på larmcentralen att en åtgärd 
måste ske. All information lagras så att det kan användas både som 
bevis och som stöd för operatören på larmcentralen vid en eventuell 
händelse. Naturligtvis kan kameran även användas i en konventionell 
säkerhetslösning när den inte är prioriterad på att fånga tjuvar när ert 
område är obemannat, larmat och övervakat.

Kameramodellerna i in och ut zoomat läge

Varför ska man välja en virtuell väktare? 
”En ronderande väktare är på plats ca 10 minuter för en normal 
utomhuskontroll av en normalstor fastighet. Många användare har bara 
en rond per natt vilket innebär att området är oövervakat resterande 
tid!”

”Med en eller flera FLEXIDOME 8000i så får ni möjlighet att ha en 
virtuell väktare 100% av tiden och som omedelbart kommer meddela 
operatören på larmcentralen om något oönskat objekt tar sig in på ert 
område.”

Vilka produkter krävs för denna typ av lösning?

SD kortFLEXIDOME 
8000i

NDE-8502-R

NDE-8502-RT

23m 66m

77m 175m

42m

53m43m

14m

Internet
+ +

peter.licznerski
Ögonblicksbild



Se händelser live, titta på inspelat 
material eller sök efter incidenter direkt i 
er Windows, Android eller iOS-enhet  

Med en och samma mjukvara kan ni 
ansluta till alla era kameror och alla era 
anläggningar med ett enkelt och intuitivt 
gränssnitt. 

Som ett komplement till den virtuella väktaren så finns 
Bosch Video Security Client tillgängligt som på ett enkelt 
och säkert sätt kopplar upp er Windows, Android eller 
iOS-enhet till era kameror för att kunna se bilderna live 
och för att kunna titta på det inspelade materialet.

Video Security Client

Följ objekt live och se deras position 
samtidigt på kartan.


