
AUTODOME IP kameralar

Odak noktamız ayrıntıları 
bulmanıza, izlemenize 
ve yaklaştırmanıza 
yardımcı olmaktır



Bulun
İlgilendiğiniz insanların 
konumlarını hızlı ve 
doğru şekilde 
belirleme olanağı 
sunar.

Takip
Hareket halindeki 
insanlardan 
ilgilendiklerinizi, hızlı 
hareket etseler bile takip 
etmeye devam edin.
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Yaklaştırın
Bilgiye dayalı kararlar 
vermek için 
ihtiyacınız olan 
ayrıntıyı sunar.
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Bosch'tan eksiksiz hareket 
kontrollü kameralar
Güvenlik söz konusu olduğunda ayrıntılar çok 
önemlidir. Net bir şekilde görebilmeniz, daha hızlı 
tepki verebilmeniz ve doğru kararlar alabilmeniz 
için gözetim yaptığınız sahnedeki tüm işe yarar 
bilgileri görebilmeniz çok önemlidir. 

AUTODOME IP kameralarımız tam olarak bunu 
yapmanızı sağlar. Hassas tanımlama ve uygulamalı 
kontrol için, nesneleri hızlı ve kolay şekilde 
bulmanıza, izlemenize ve yaklaştırmanıza olanak 
tanır. 30x optik yaklaştırmayla birlikte 1080p'ye 
kadar çözünürlük seçenekleriyle, uzak 
mesafelerden nesneleri tanımlayabilirsiniz; 
bu da gözetiminizin menzilini artırır.

Her ihtiyaca ve bütçeye uygun bir kamera
Kapsamlı ürün serimiz, iç mekanda kullanım için 
AUTODOME IP 4000 HD ile başlayıp Intelligent 
Video Analysis (IVA) ve starlight teknolojisini 
standart olarak içeren AUTODOME IP starlight 
7000 HD modeline kadar uzanır. IVA özelliği 
kameranın görüntüleri yorumlamasını, ilginç 
nesneleri otomatik olarak takip etmesini ve 
gerektiğinde sizi uyarmasını sağlar. Starlight 
teknolojisiyle birlikte, en zorlu aydınlatma 
koşullarının bile üstesinden gelebilirsiniz. 
Uygulamanız ne olursa olsun, ihtiyaçlarınızı tam 
olarak karşılayan bir AUTODOME IP kamera vardır.

Kolay kurulum
Kamera ile montaj düzeneği arasındaki önceden 
sonlandırılmış, renk kodlu kablo bağlantısı ve hızlı 
bağlantı sistemi sayesinde kameraların kurulumu 
son derece kolaydır. Ethernet üzerinden Yüksek 
Güç (HiPoE) ek kabloya ihtiyaç olmaksızın 
doğrudan güç sağlar. Ya da iki güç kaynağından 
birinin arızalanması durumunda, bozulma koruma 
çözümü olarak 24 VAC ve HiPoE bağlantılarını 
kullanarak maksimum sistem kullanılabilirliğini 
seçebilirsiniz.

Yüksek güvenilirlik
AUTODOME IP kameralar sektörün en iyi tasarım 
süreçlerini kullanır ve HALT (hızlandırılmış 
kullanım ömrü testi) dahil, en katı test 
yöntemlerine tabi tutulur. Kamera modeline bağlı 
olarak, muhafazalar darbeler, su girişi, korozyon, 
ultraviyole ışınlar ve çarpmaya karşı dayanıklıdır. 
Dış mekan uygulamalarında bir ısıtıcı/soğutucu 
-40°C'ye (-40°F) kadar buğulanmayı önler.



“ 360 derece dönüş, 
ilgilendiğiniz 
nesnelerin gerçek 
hareket takibini 
sağlar.”

7/24 uzaktan erişim ve kontrol
Her zaman her yerde olamazsınız. 
AUTODOME IP kameraların 
tamamen Dynamic Transcoding 
teknolojisiyle desteklenmesinin 
nedeni de budur. Bu, kamera 
kontrollerine, canlı video akışlarına, 
kayıtlara ve HD görüntülere 7/24 
uzaktan kolayca erişmenizi sağlar. 
Tüm bu avantajları elde etmek için, 
IP video gözetim sisteminizi bir 
DIVAR IP kayıt çözümü, VIDEOJET 
XTC XF veya VIDEOJET connect 
7000 ile genişletmeniz yeterlidir.

Mobil cihazlar için ücretsiz 
Video Security uygulaması, bant 
genişliğinden bağımsız olarak, 
pürüzsüz HD kalitesindeki videolara 
her yerden anında gerçek zamanlı 
erişim sunar. Arabelleğe almadan, 
ihtiyacınız olduğu anda oynatma ve 
HD netliğinde görüntüler sağlar. 
Böylece hiçbir şey kaçırmazsınız. 
Birden fazla alanı veya kamerayı aynı 
anda izlemek için ücretsiz Video 
Security Client uygulamamızı 
kullanabilirsiniz. Bu görüntüleme 
yazılımı, Windows 8 ile çalışan 
masaüstü bilgisayarları, 2'si 1 arada 
dizüstü bilgisayarları ve mobil cihazları 
destekler. Olabildiğince kullanıcı 
dostu olması için, dokunmatik ekran 
veya fare ve klavye kullanımıyla 
sezgisel kontrolü destekler.
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Üçüncü taraflarla kullanılabilir
AUTODOME IP kameralar, Bosch ve 
sektördeki diğer birçok sağlayıcının çok 
çeşitli video yönetimi yazılımları ve kayıt 
çözümleriyle sorunsuz bir şekilde çalışır. 
Bu, Bosch ürünlerini üçüncü taraf 
sistemlere kolayca entegre etmek için 
geliştiricilerin yazılım geliştirme araçlarına 
erişmesini sağlayan ONVIF uyumluluğu 
ve Integration Partner Program (IPP) 
ile desteklenir.



AUTODOME IP 5000 HD
Kamusal gizlilik sorun mu? AUTODOME 
IP 5000 HD iç veya dış mekanda kullanım 
için uygundur; 30x optik yakınlaştırmayla 
birlikte tam HD 1080p çözünürlük sayesinde 
işe yarar görüntüleri uzak mesafelerde bile 
en yüksek kalitede sunmayı garantiler. Bu 
kamera 190 metreye kadar nesne tanımlama 
ve 1900 metreye kadar nesne algılama 
olanağı sunar. Üstün gizlilik maskeleme 
özelliğinin eklenmesi, bu kamerayı kişilerin 
gizliliğini ihlal etmeden kamu alanlarını 
izlemek için ideal seçenek haline getirmiştir.

 

“ Görmek istediğiniz 
alan ve kullandığınız 
yaklaştırma seviyesi 
üzerinde tam kontrol 
olanağı sağlar.”

AUTODOME IP PTZ kameralarımız konumlandırma, 
izleme ve ayrıntılara yakınlaştırma için idealdir. 
Aşağıdaki uygulamalarda optimum güvenlik sunar:

 f Alışveriş Merkezleri
 f Kumarhaneler
 f Kongre merkezleri
 f Büyük perakende mağazaları
 f Otoparklar
 f Şehir merkezleri 
 f Eğlence tesisleri

 AUTODOME IP 
modellerini keşfedin 
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AUTODOME IP 5000 IR
Işık seviyeleri sorun mu oluyor? AUTODOME 
IP 5000 IR aşırı düşük ışık koşullarında, 
hatta tamamen karanlıkta dahi size en 
yüksek netlikte görüntü sunar. Dahili akıllı 
kızılötesi ışını, nesnelerin yaklaştırma 
seviyesinden bağımsız olarak optimum 
düzeyde aydınlatılmasını sağlar. İhtiyaç 
duyduğunuzda nesneleri, gündüz 
190 metreden ve gece ya da düşük 
ışıkta 180 metreden kontrol, hassasiyet 
ve ayrıntıyla kolayca tanımlayın.

AUTODOME IP 4000 HD
Estetik ve performans arasında doğru 
dengeyi mi arıyorsunuz? İç mekan 
uygulamaları için tasarlanan AUTODOME 
IP 4000 HD kameranın şık yarı küresel 
muhafazası dekora kusursuz uyum sağlar. 
12x optik yaklaştırma özelliği ile tam yatay 
ve dikey hareket kontrolü sayesinde, geniş 
bir gözetim alanını kapsayın ve hızlı hareket 
eden nesneleri 95 metreye kadar mesafeden 
saniyede 30 kare hızla HD olarak tanımlayın.

AUTODOME IP 7000
Daha özel bir şey mi arıyorsunuz? AUTODOME 
IP 7000 kameralar yoğun güneş ışığında veya 
son derece düşük ışıkta bile, aydınlatma 
koşullarından bağımsız olarak tüm gün koruma 
sağlamak üzere yenilikçi teknolojiler sunar. 
AUTODOME IP starlight 7000 HD kamera 
karanlıkta diğer kameraların siyah-beyaz 
görüntüye geçtiği noktanın ötesinde, 
tam renkli görüntüler sağlar. AUTODOME 
IP dynamic 7000 HD, parlak ve karanlık 
alanlardaki zorlu sahnelerde, nesneleri 
tanımlamak üzere en yüksek ayrıntıyı 
gerektiren uygulamalar için 1080p düzeyinde 
yüksek çözünürlükle üstün netlik sunar.
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Net bir şekilde 
görebilmeniz, 
daha hızlı tepki 
verebilmeniz ve doğru 
kararlar alabilmeniz 
için tüm işe yarar 
bilgileri görebilmeniz 
çok önemlidir.
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AUTODOME IP 
zekası
Odak noktamız en fazla ihtiyacınız olan 

yerlerde güvenlikle ilgili yenilik yapmaktır. 

Giriş seviyesindeki AUTODOME IP 4000 

HD veya gelişmiş AUTODOME IP dynamic 

7000 HD ve AUTODOME IP starlight 

7000 HD modellerimizi seçtiğinizde, 

kameranız güvenliğinizi artıracak 

akıllı özelliklerle gelir. 

 

“ En düşük maliyetler 
ve ağ yüküyle 
yalnızca işe yarar 
bilgiler içeren 
görüntüler sunar”
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Optimize edilmiş sahneGörüntü yakalama sistemi

Yön

Konum

Boyut

Tetikleme: 
Otomatik/tek tıklamalı/IVA 

Güncelleme
Görüş alanı

PTZ Sistem kontrolüAkış Analizi 

Sahne

Content Based Imaging Technology
Tüm AUTODOME IP kameralar her zaman, her 
yerde en yüksek kalitede işe yarar IP görüntüleri 
sağlamak için Content Based Imaging Technology 
(CBIT) özelliğine sahiptir. Yakalanan görüntüler, 
sahnenin içeriğine göre uyarlanır. Hareket, değişen 
ışık yoğunluğu ve ön-arka ışık dalgalanmalarına 
bağlı olarak, kamera ayarları sürekli ve dinamik 
olarak yapılır. Bu, bit hızını yüzde 50'ye kadar 
azaltırken, önemli nesneler için akıllı nesne 
takibi ve kusursuz pozlama sağlar. Sonuç olarak, 
veri depolama giderleriniz ve ağ yükünüz video 
kalitesinden ödün vermeden dikkate değer 
ölçüde azaltılır.

Her zaman kusursuz pozlama
Intelligent Defog özelliği, sisli veya düşük 
kontrastlı sahneleri görüntülerken kamera 
görüşünün önemli ölçüde iyileştirilmesini sağlar. 
Bu özellik sürekli olarak kullanılabilir veya dahili 
video analizi kullanılarak otomatik olarak 
etkinleştirilebilir. Kamera sis algılarsa, görüntü 
kontrastı daha iyi görüş sağlamak için ayarlanır. 
Normal görüntüleme koşullarına dönülür 
dönülmez, kamera ayarları otomatik 
olarak yeniden yapılır.

Intelligent Video Analysis
AUTODOME IP 7000 modellerinde dahili 
Intelligent Video Analysis (IVA) özelliği bulunur. 
Bu, sizi gerektiğinde uyararak ilgili durumlara 
odaklanmanıza yardımcı olur. IVA ayrıca, meta 
veri aracılığıyla saatlerce uzunlukta kaydedilmiş 
videodan işe yarar görüntüleri birkaç saniye içinde 
almanızı sağlayacak şekilde video verilerine algı ve 
yapı katar. Meta veri, kesin adli kanıt sağlamada 
veya kişi sayma ya da kalabalık yoğunluğu bilgisine 
dayanarak iş süreçlerini optimize etmede de 
kullanılabilir. Mevcut 16 IVA kuralının 8'ini aynı 
anda birleştirme özelliğiyle, karmaşık görevleri 
kolay hale getirir ve yanlış alarmları en aza indirir.

Intelligent Tracking
IVA, hareketli nesneleri önceden tanımlanmış 
alarm kurallarını esas alarak veya basit bir 
tıklamayla otomatik olarak takip eden Intelligent 
Tracking özelliğini de etkinleştirir. Tek ve birden 
fazla referans noktası arasında akıllıca bir ayrım 
yaparak, görüş alanını dinamik olarak ayarlayıp 
optimum görüntü yakalama özelliğiyle kesintisiz 
takip sağlar.

AUTODOME IP hareket kontrollü (PTZ) 
kameralarla, ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayan 
video teknolojisi sayesinde size her zamankinden 
zengin seçenekler sunabiliriz. Daha fazla bilgi için 
www.boschsecurity.com/hdsecurity adresine gidin
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Bosch Güvenlik Sistemleri
Video Sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için lütfen www.boschsecurity.com/hdsecurity 
adresini ziyaret edin

© Bosch Güvenlik Sistemleri, 2015
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
VS-EH-tr-01_F01U560994_03

www.facebook.com/BoschSecurity

www.twitter.com/BoschSecurityEU

www.youtube.com/BoschSecurity

Yaratıcılık ve Kalite Geleneği
Bosch markası, 125 yılı aşkın 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.


