
Câmara IP térmica para exterior fixa
As câmaras IP térmicas para exterior fixas oferecem uma 
detecção antecipada e a visualização de irregularidades 
em áreas amplas. Permitem visualizar em condições de 
fumo denso, com más condições climatéricas, tais como 
nevoeiro forte ou neve, ou mesmo em total escuridão. 

Detectam qualquer corpo ou objecto que imane calor 
e permitem uma visualização imediata com o sistema 
IVA (Análise de Vídeo Inteligente) integrado da Bosch. 
Optimizado para imagens térmicas, o sistema IVA destas 
câmaras oferece funcionalidades de processamento 
avançadas, incluindo a detecção de movimentos vídeo.

As câmaras oferecem imagens térmicas de onda longa 
não arrefecidas e alta sensibilidade com uma qualidade 
de imagem surpreendente. A câmara utiliza uma matriz 
de plano focal em VOx (óxido de vanádio) com uma 
resolução de imagem de 320 x 240 pixéis, em conjugação 
com algoritmos de processamento de imagem dedicados 
para obter imagens térmicas nítidas e claras que facilitem 
a identificação de objectos ou de actividades suspeitas.

A capacidade de transmissão de vídeos triplos em 
simultâneo proporciona dois fluxos de compressão H.264 
e um fluxo JPEG. A câmara também suporta multicast, 
transmissão através da Internet e gravação iSCSI. A gama, 
composta por quatro objectivas, permite a utilização tanto 
em campos de visão estreitos como em campos amplos 
e estas estão disponíveis com uma velocidade de 
fotogramas de 8,33 ou 30 Hz.

Aplicações importantes
 Monitorização de portos e tráfego (ar, terra e mar)
 Controlo fronteiriço
 Segurança privada
 Vigilância de perímetros
 Centrais eléctricas e instalações industriais

Qualidade de imagem fantástica
As câmaras IP térmicas para exterior fixas da Bosch 
proporcionam uma qualidade de imagem fantástica 
e permitem visualizar diferenças de temperatura de 50 mK 
ou inferiores. As funcionalidades de processamento de 
vídeo incluem vários algoritmos de optimização de imagem 
dinâmicos e automáticos, controlo de polaridade 
(exposição de brancos/exposição de pretos), controlo de 
orientação de imagem (inversão/reposição) e possibilidade 
de congelar a imagem.

Detecção antecipada
e visualização inteligente



Câmara IP térmica para exterior fixa

Para saber mais sobre as câmaras IP 
da Bosch e a nossa gama completa 
de produtos, visite 
www.boschsecurity.com.pt

Flexibilidade e eficiência de armazenamento
As câmaras utilizam a compressão H.264, a regulação 
da largura de banda e as capacidades de multicast. 
Deste modo, gerem-se de forma eficaz os requisitos 
de largura de banda e de armazenamento, além de se 
oferecer a melhor qualidade e resolução de imagem. 

A implementação da norma H.264 da Bosch reduz os 
custos de armazenamento sem comprometer a qualidade 
de imagem e permitindo poupar até 50% da capacidade de 
armazenamento de vídeo em comparação com o MPEG-4. 
É possível transmitir até 3 sequências de vídeo em 
simultâneo. Isto permite um fluxo H.264 para visualização 
e gravação em directo, um fluxo H.264 de resolução mais 
baixa para redes limitadas pela banda larga e um fluxo 
de vídeo JPEG para fácil integração com os sistemas 
de gestão de vídeo de terceiros.

O armazenamento iSCSI permite que as câmaras 
funcionem como um gravador de vídeo digital 
convencional, ao mesmo tempo que transmitem pela 
rede em fluxo contínuo (streaming) vídeo em directo com 
elevado desempenho. A ranhura para cartão SD oferece 

armazenamento local e aumenta a fiabilidade geral do 
sistema em caso de falhas de rede. Quando utilizada 
com um cartão SD, a câmara torna-se num sistema 
de vigilância autónomo e completo, sem necessidade 
de equipamentos adicionais.

Compatibilidade total
A câmara IP térmica para exterior fixa da Bosch está em 
conformidade com as especificações da norma ONVIF 
(Open Network Video Interface Forum), que garante 
a interoperabilidade entre os produtos de vídeo em 
rede independentemente do seu fabricante. 
Os dispositivos em conformidade com a norma ONVIF 
têm capacidade para fazer o intercâmbio de imagens 
de vídeo em directo, áudio, metadados e informação 
de controlo. São automaticamente detectados e ligados 
a aplicações de rede, tais como sistemas de gestão 
de vídeo.

Com imagens nítidas, as câmaras IP térmicas fixas 
para exterior da Bosch são a solução para detecção 
e identificação rápidas, de dia ou de noite e em quaisquer 
condições climatéricas.
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Funcionalidades Vantagens

Sensor térmico 320 x 240 VOx com processamento de imagens 
dedicado

Qualidade de imagem fantástica

IVA para "inteligência acrescida no limite" com detecção de 
movimento e análise de conteúdo de vídeo

Visualização nítida de objectos This should be in another individual 
line just like the rest of the sentences

Transmissão em fluxo triplo: H.264 duplo e JPEG em simultâneo Comodidade e flexibilidade

Armazenamento local em cartão SD Solução autónoma, maior fiabilidade em caso de falha de rede

Controlo de cabeça PT Deslocação rápida para a área de interesse

Variedade de 4 objectivas Para campos de visão estreitos e amplos

Em conformidade com a norma ONVIF Interoperabilidade com sistemas de terceiros


