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Systemy wizyjne

Zmiana koncepcji dozoru wizyjnego
W firmie Bosch naszym nadrzędnym celem 
jest wprowadzanie innowacji w dziedzinie 
bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie są one 
najbardziej potrzebne. Stale poszerzamy 
granice technologii, aby opracowywać 
inteligentne rozwiązania, które przewyższają 
nawet najbardziej wygórowane oczekiwania 
wobec współczesnych systemów 
bezpieczeństwa oraz przynoszą korzyści 
biznesowe wykraczające poza samą ochronę 
życia i mienia. Naszym zdaniem kolejnym 
logicznym krokiem na drodze rozwoju 
systemów bezpieczeństwa jest umożliwienie 
klientom interpretowania danych wizyjnych, 
co pozwoli im na rozpoczęcie stosowania 
ich dodatkowo do innych celów. Możliwość 
interpretowania danych wizyjnych 
bezpośrednio u ich źródła znacznie 
polepsza poziom bezpieczeństwa, 
a ponadto przynosi wyraźne korzyści 
biznesowe.

Wykorzystywanie ukrytego potencjału
Pomimo olbrzymich ilości gromadzonych 
danych wizyjnych, zgodnie ze statystykami 
tylko 10% z nich jest wykorzystywanych, 
a większość traci wartość już w kilka 
sekund po wygenerowaniu. Dlaczego używa-
my tylko niewielkiej części tych danych? 
Skupiamy się głównie na dostarczaniu 
odpowiednich informacji w sytuacjach 

nadzwyczajnych lub wskazywaniu przekonu-
jących dowodów działalności przestępczej.

Jednak naszym zdaniem przyszłość 
przyniesie możliwość pełnego 
wykorzystywania ukrytego potencjału 
danych wizyjnych pochodzących z systemów 
bezpieczeństwa. Informacje te będą nawet 
miały większy wpływ na usprawnianie 
działalności firm niż na ich ochronę.

Analiza obrazu bezpośrednio w urządzeniu
Jak zatem można wykorzystać ukryty 
potencjał nieużywanych informacji? Czy nie 
byłoby wspaniale, gdyby zarejestrowane 
dane wizyjne miały większy wpływ na 
usprawnianie działalności firm niż na ich 
ochronę? Dzięki wbudowanym standardowo 
w kamery mechanizmom analizy obrazu 
umożliwiamy klientom interpretowanie 
danych wizyjnych bezpośrednio u ich 
źródła w celu podejmowania na ich 
podstawie bardziej przemyślanych decyzji 
biznesowych. Możliwe jest w zasadzie 
wszystko: od monitorowania obecności po 
obniżanie rachunków za media, odkrywanie 
wzorców zachowań klientów i zwiększanie 
sprzedaży poprzez znajdowanie najskutecz-
niejszych miejsc ekspozycji sklepowej. 
Albo też wykrywanie i eliminowanie 
niedoskonałości układu sklepu w celu 
zwiększania zadowolenia klientów.

Obszary wiedzy specjalistycznej
Przed przemyśleniem zastosowań systemów 
dozoru wizyjnego musimy mieć pewność, 
że cechują się one najwyższym poziomem 
jakości obrazu i zarządzania danymi. Właśnie 
dlatego asortyment inteligentnych rozwiązań 
firmy Bosch powstaje w oparciu o naszą 
bogatą wiedzę specjalistyczną. Dzięki temu 
zapewniają one najwyższą jakość 
odpowiednich obrazów, najefektywniejszą 
szybkość transmisji o najmniejszym 
zapotrzebowaniu na pamięć masową 
i przepustowość sieci oraz całkowite 
bezpieczeństwo danych wizyjnych.

Najwyższa jakość obrazu
Firma Bosch oferuje urządzenia, które 
zapewniają najwyższą jakość obrazu dzięki 
takim właściwościom, jak rozdzielczość aż 
do 4K Ultra HD, technologia starlight 
i szeroki zakres dynamiki.

Inteligentne zarządzanie 
przepływnością
Firma Bosch pomaga ograniczać 
szybkość transmisji nawet o 80% oraz 
znacznie zmniejszać obciążenie sieci 
i pamięci masowej bez pogarszania 
jakości obrazu.

Bezpieczeństwo danych
Rozwiązania firmy Bosch w zakresie 
bezpieczeństwa informacji udostępniają 
różne rozwiązania sprzętowe 
i programowe do ochrony danych 
wizyjnych, np. wbudowaną platformę 
Trusted Platform Module.
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe ▶FLEXIDOME IP micro 5000

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NUC-51022-FX NUC-51051-FX
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics – –

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa – ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość HD 1080p 5 MP
Typ przetwornika obrazu 1/2,7" 1/3"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 30 kl./s przy 1080p 12 kl./s przy 5 MP
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/∎/– ∎/∎/–
Tryb dualny ∎ (elektroniczna) ∎ (elektroniczna)
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 76 dB 65 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎
Wbudowany mikrofon – –

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/– –/–
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

– –

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu – –
Wykrywanie dźwięku – –

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,4 lx (F4)
1 lx (F2)

0,8 lx (F4)
2 lx (F2)

Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) – –
Widzenie nocne – –
Maks. zasięg w nocy – –

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) – –
Automatyczna zmiennoogniskowa – –
Długość ogniskowej 3,6 mm (F4)

2,5 mm (F2) 
3,6 mm (F4)  
2,5 mm (F2)

Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 97° (F4)
135° (F2)

69° (F4)
105° (F2)

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

34/13/7/3 (F4)
16/6/3/2 (F2)

69/27/14/7 (F4)
40/16/8/4 (F2)

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB)
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Połączenia Wejście/wyjście alarmowe –/– –/–

Wejście/wyjście audio – –
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający –/∎ –/∎

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne IP66 IP66
Odporność na akty wandalizmu IK08 IK08
Temperatura podczas pracy Od -30°C do +50°C Od -30°C do +50°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/–/– ∎/–/–



5

Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe ▶FLEXIDOME IP indoor 5000 IR ▶FLEXIDOME IP indoor 5000 HD

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NII-50022-A3 NIN-50022-A3
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics – –

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość HD 1080p HD 1080p
Typ przetwornika obrazu 1/2,7" 1/2,7"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 30 kl./s przy 1080p 30 kl./s przy 1080p
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/–/– ∎/–/–
Tryb dualny ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 76 dB 76 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎
Wbudowany mikrofon ∎ ∎

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

– –

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎ ∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu – –
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,24 lx 0,24 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0 lx (przy wł. promienniku podczerwieni) 0,05 lx
Widzenie nocne ∎ (podczerwień) –
Maks. zasięg w nocy 15 m –

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) – –
Automatyczna zmiennoogniskowa ∎ ∎
Długość ogniskowej 3–10 mm 3–10 mm
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 36°–117° 36°–117°

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

24–118/9–47/5–24/2–12 24–118/9–47/5–24/2–12

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 1/1 1/1

Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający ∎/∎ ∎/∎

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne – –
Odporność na akty wandalizmu IK04 IK04
Temperatura podczas pracy Od -20°C do +50°C Od -20°C do +50°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/– ∎/∎/–
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe ▶FLEXIDOME IP outdoor 5000 IR ▶FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NDI-50022-A3 NDN-50022-A3
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics – –

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość HD 1080p HD 1080p
Typ przetwornika obrazu 1/2,7" 1/2,7"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 30 kl./s przy 1080p 30 kl./s przy 1080p
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/∎/– ∎/∎/–
Tryb dualny ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 76 dB 76 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎
Wbudowany mikrofon – –

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

– –

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎ ∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu – –
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,24 lx 0,24 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0 lx (przy wł. promienniku podczerwieni) 0,05 lx
Widzenie nocne ∎ (podczerwień) –
Maks. zasięg w nocy 15 m –

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) – –
Automatyczna zmiennoogniskowa ∎ ∎
Długość ogniskowej 3–10 mm 3–10 mm
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 36°–117° 36°–117°

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

24–118/9–47/5–24/2–12 24–118/9–47/5–24/2–12

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 1/1 1/1

Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający ∎/∎ ∎/∎

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne IP66 IP66
Odporność na akty wandalizmu IK10 IK10
Temperatura podczas pracy Od -40°C do +50°C Od -40°C do +50°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/– ∎/∎/–
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe ▶FLEXIDOME IP 4000i ▶FLEXIDOME IP 4000i ▶FLEXIDOME IP 4000i IR ▶FLEXIDOME IP 4000i IR 

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NDI-4502-A NDE-4502-A NDI-4502-AL NDE-4502-AL
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics ∎ ∎ ∎ ∎
Intelligent Video Analysis (IVA) – – – –

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎ ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość HD 1080p HD 1080p HD 1080p HD 1080p
Typ przetwornika obrazu 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 30 kl./s przy 1080p 30 kl./s przy 1080p 30 kl./s przy 1080p 30 kl./s przy 1080p
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/ – /– ∎/∎/– ∎/ – /– ∎/∎/–
Tryb dualny ∎ ∎ ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 88 dB 88 dB 88 dB 88 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Wbudowany mikrofon ∎ ∎ ∎ ∎

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎ –/∎
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎ ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

– – – –

Tryb pionowego obrazu ∎ ∎ ∎ ∎
Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎ ∎ ∎ ∎

Wbudowane funkcje analizy obrazu ∎ ∎ ∎ ∎
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎ ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,1 lx 0,1 lx 0,1 lx 0,1 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0,02 lx 0,02 lx 0 lx (przy wł. promienniku 

podczerwieni)
0 lx (przy wł. promienniku 

podczerwieni)
Widzenie nocne – – ∎ (podczerwień) ∎ (podczerwień)
Maks. zasięg w nocy – – 30 m 30 m

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) – – – –
Automatyczna zmiennoogniskowa ∎ ∎ ∎ ∎
Długość ogniskowej 3–10 mm 3–10 mm 3–10 mm 3–10 mm
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 34°–101° 34°–101° 34°–101° 34°–101°

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja  
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

32–126/13–50/6–25/3–13 32–126/13–50/6–25/3–13 32–126/13–50/6–25/3–13 32–126/13–50/6–25/3–13

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe 

wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub 

obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub 
obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub 
obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub 
obrazów JPEG

Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 1/1 1/1 1/1 1/1
Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne – IP66 – IP66
Odporność na akty wandalizmu IK04 IK10 IK04 IK10
Temperatura podczas pracy Od -20°C do +50°C Od -40°C do +50°C Od -20°C do +50°C Od -40°C do +50°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe ▶FLEXIDOME IP 5000i ▶FLEXIDOME IP 5000i ▶FLEXIDOME IP 5000i IR ▶FLEXIDOME IP 5000i IR

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NDI-5503-A NDE-5503-A NDI-5503-AL NDE-5503-AL
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics ∎ ∎ ∎ ∎
Intelligent Video Analytics – – – –

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎ ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość 5 MP 5 MP 5 MP 5 MP
Typ przetwornika obrazu 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 30 kl./s przy 5 MP 30 kl./s przy 5 MP 30 kl./s przy 5 MP 30 kl./s przy 5 MP
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/–/– ∎/∎/– ∎/–/– ∎/∎/–
Tryb dualny ∎ ∎ ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Wbudowany mikrofon ∎ ∎ ∎ ∎

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎ ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

– – – –

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎ ∎ ∎ ∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu ∎ ∎ ∎ ∎
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎ ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,24 lx 0,24 lx 0,24 lx 0,24 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0,03 lx 0,03 lx 0 lx (przy wł. promienniku 

podczerwieni)
0 lx (przy wł. promienniku 

podczerwieni)
Widzenie nocne – – ∎ (podczerwień) ∎ (podczerwień)
Maks. zasięg w nocy – – 30 m 30 m

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) – – – –
Automatyczna zmiennoogniskowa ∎ ∎ ∎ ∎
Długość ogniskowej 3–10 mm 3–10 mm 3–10 mm 3–10 mm
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 26°–77° 26°–77° 26°–77° 26°–77°

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

59–266/24–106/12–53/6–27 59–266/24–106/12–53/6–27 59–266/24–106/12–53/6–27 59–266/24–106/12–53/6–27

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe 

wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub 

obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub 
obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub 
obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub 
obrazów JPEG

Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 1/1 1/1 1/1 1/1
Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne – IP66 – IP66
Odporność na akty wandalizmu IK04 IK10 IK04 IK10
Temperatura podczas pracy Od -20°C do +50°C Od -40°C do +50°C Od -20°C do +50°C Od -40°C do +50°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe ▶FLEXIDOME IP starlight 6000 VR ▶FLEXIDOME IP starlight 7000 VR ▶FLEXIDOME IP starlight 6000 VR ▶FLEXIDOME IP starlight 7000 VR

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NIN-63013-Axxx NIN-73013-Axxx NIN-63023-Axxx NIN-73023-Axxx
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics ∎ – ∎ –
Intelligent Video Analysis (IVA) – ∎ – ∎

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎ ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość 720p 720p 1,3 MP/1080p 1,3 MP/1080p
Typ przetwornika obrazu 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 60 kl./s przy 720p 60 kl./s przy 720p 60 kl./s przy 1,3 MP/1080p 60 kl./s przy 1,3 MP/1080p
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
Tryb dualny ∎ ∎ ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Wbudowany mikrofon – – – –

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎ ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

∎ ∎ ∎ ∎

Tryb pionowego obrazu ∎ ∎ ∎ ∎
Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Wbudowane funkcje analizy obrazu ∎ ∎ ∎ ∎
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎ ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,0075 lx 0,0075 lx 0,0075 lx 0,0075 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0,0011 lx 0,0011 lx 0,0011 lx 0,0011 lx
Widzenie nocne ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight)
Maks. zasięg w nocy – – – –

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) ∎ ∎ ∎ ∎
Automatyczna zmiennoogniskowa ∎ ∎ ∎ ∎
Długość ogniskowej 3–9 mm (A3xx) 3–9 mm (A3xx)

10–23 mm (A10xx)
3–9 mm (A3xx) 3–9 mm (A3xx)

10–23 mm (A10xx)

Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 59–117° (A3xx) 59–117° (A3xx)
14,4–32° (A10xx)

59–117° (A3xx) 59–117° (A3xx)
14,4–32° (A10xx)

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja  
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

43–122/17–47/9–24/4–12 (A3xx) 43–122/17–47/9–24/4–12 (A3xx)
144–313/56–122/28–62/14–31 

(A10xx)

43–122/17–47/9–24/4–12 (A3xx) 43–122/17–47/9–24/4–12 (A3xx)
144–313/56–122/28–62/14–31 

(A10xx)
Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB

Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub 
obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub 
obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub 
obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub 
obrazów JPEG

Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 2/1 2/1 2/1 2/1
Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne IP66 i NEMA 4X IP66 i NEMA 4X IP66 i NEMA 4X IP66 i NEMA 4X
Odporność na akty wandalizmu IK10 IK10 IK10 IK10
Temperatura podczas pracy Od -30°C do +50°C Od -30°C do +50°C Od -30°C do +50°C Od -30°C do +50°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe ▶FLEXIDOME IP starlight 7000 RD ▶FLEXIDOME IP 7000 RD ▶FLEXIDOME IP dynamic 7000 RD

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NDN-733Vxx-xx NDN-832Vxx-xx NDN-932Vxx-IP
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – – –
Intelligent Video Analytics ∎ (zależnie od modelu) ∎ (zależnie od modelu) ∎

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość HD 720p/1,3 MP (4:3) HD 1080p HD 1080p
Typ przetwornika obrazu 1/3" 1/2,7" 1/3"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 60 kl./s przy 720p 30 kl./s przy 1080p 30 kl./s przy 1080p
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
Tryb dualny ∎ ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 84 dB (model z funkcją IAE + 16 dB) 76 dB (model z funkcją IAE + 16 dB) 90 dB (z funkcją IAE + 16 dB)
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎ ∎
Wbudowany mikrofon – – –

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎ (zależnie od modelu)/∎ ∎ (zależnie od modelu)/∎ ∎/∎
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

∎ ∎ ∎

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu ∎ (zależnie od modelu) ∎ (zależnie od modelu) ∎
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,017 lx 0,22 lx 0,25 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0,0057 lx 0,05 lx 0,08 lx
Widzenie nocne ∎ (starlight) – –
Maks. zasięg w nocy – – –

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) ∎ ∎ ∎
Automatyczna zmiennoogniskowa – – –
Długość ogniskowej 1,8–3 mm (V02-xx), 3,8–13 mm (V03-xx), 

9–40 mm (V09-xx)
1,8–3 mm (V02-xx), 3,8–13 mm (V03-xx), 

9–40 mm (V09-xx)
1,8–3 mm (V02-xx), 3,8–13 mm (V03-xx),

9–40 mm (V09-xx)
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 77–105° (V02-xx), 21–72° (V03-xx),

7,1–30° (V09-xx)
87–115°(V02-xx), 26–87°(V03-xx),

8,5–37° (V09-xx)
70–98° (V02-xx), 19–63° (V03-xx),

6,2–26° (V09-xx)
Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja

(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)
20–32/8–13/4–6/2–3 (V02-xx)

35–138/14–55/7–28/4–14 (V03-xx)
96–413/38–164/19–83/10–41 (V09-xx)

16–40/6–16/3–8/2–4 (V02-xx)
27–166/11–66/5–33/3–17 (V03-xx)

77–517/30–205/15–103/8–52 (V09-xx)

22–55/9–22/4–11/2–5 (V02-xx)
42–229/17–91/8–46/4–23 (V03-xx)

111–709/44–281/22–142/11–71 (V09-xx)
Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB)

Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów 
JPEG, wysyłanie obrazów JPEG z wykrytymi 

twarzami w najlepszej jakości (tylko modele IVA),
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów 
JPEG, wysyłanie obrazów JPEG z wykrytymi 

twarzami w najlepszej jakości (tylko modele IVA),
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyłanie 
obrazów JPEG, wysyłanie obrazów JPEG 

z wykrytymi twarzami w najlepszej jakości,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG

Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 2/1 2/1 2/1
Wejście/wyjście audio ∎ ∎ ∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający –/– –/– –/–

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne IP66 i IP67  IP66 i IP67 IP66 i IP67
Odporność na akty wandalizmu Przekracza wymagania normy IK10 Przekracza wymagania normy IK10 Przekracza wymagania normy IK10
Temperatura podczas pracy Od -50°C do +50°C Od -50°C do +50°C Od -50°C do +50°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe

▶FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP ▶FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP ▶FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP ▶FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NUC-52051-F0 NUC-52051-F0E NIN-70122-Fx(A) NFN-70122-Fx(A)
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – – ∎ (zależnie od modelu) ∎ model 6000
Intelligent Video Analytics – – ∎ (zależnie od modelu) ∎ model 7000

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎ ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość 5 MP 5 MP 12 MP 12 MP
Typ przetwornika obrazu 1/3" 1/3" 1/2,3" 1/2,3"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 15 kl./s 15 kl./s 30 kl./s 30 kl./s
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/–/– ∎/∎/– ∎/–/– ∎/–/–
Tryb dualny ∎ (elektroniczna) ∎ (elektroniczna) ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 81 dB 81 dB 92 dB (z funkcją IAE + 16 dB) 92 dB (z funkcją IAE + 16 dB)
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Wbudowany mikrofon ∎ – ∎ –

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ ∎ (obszar własny)/∎ ∎ (obszar własny)/∎
Prostowanie obrazu w kamerze – - ∎ ∎
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎ ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

– - ∎ ∎

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu – – ∎ ∎
Wykrywanie dźwięku ∎ – ∎ ∎
PTZ Intelligent Tracking – – ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,36 lx 0,36 lx 0,46 lx (F1)
0,55 lx (F0)

0,46 lx (F1)
0,55 lx (F0)

Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0,12 lx 0,12 lx 0,15 lx (F1)
0,18 lx (F0)

0,15 lx (F1)
0,18 lx (F0)

Widzenie nocne – – – –
Maks. zasięg w nocy – – – –

Obiektyw Długość ogniskowej 1,19 mm 1,19 mm 1,6 mm (F1)
2,1 mm (F0)

1,6 mm (F1)
2,1 mm (F0)

Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 360° 360° 180° (F1)
360° (F0)

180° (F1)
360° (F0)

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

19/7/4/1 19/7/4/1 19/12/6,5/3,5 (F1)
19/8,5/4,5/2 (F0)

19/12/6,5/3,5 (F1)
19/8,5/4,5/2 (F0)

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ MicroSD (maks. 2 TB) ∎ MicroSD (maks. 2 TB) ∎ MicroSD (maks. 2 TB) ∎ MicroSD (maks. 2 TB)
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe 

wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub 

obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub 
obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG, wysyłanie 
obrazów JPEG z wykrytymi twarzami 

w najlepszej jakości (tylko modele 
IVA), eksportowanie klipów wideo 

lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG, wysyłanie 
obrazów JPEG z wykrytymi twarzami 

w najlepszej jakości (tylko modele 
IVA), eksportowanie klipów wideo 

lub obrazów JPEG
Połączenia Wejście/wyjście alarmowe – – – –

Wejście/wyjście audio – – – –
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający – – – –

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne – IP66 – –
Odporność na akty wandalizmu IK4 IK10 IK6 IK6
Temperatura podczas pracy Od -20°C do +50°C Od -30°C do +50°C Od -20°C do +40°C Od -20°C do +40°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/–/– ∎/–/–
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery stałopozycyjne ▶TINYON IP 2000 HD ▶TINYON IP 2000 WI ▶TINYON IP 2000 PIR

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NPC-20012-F2(-W) NPC-20012-F2WL(-W) NPC-20012-F2L(-W)
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – – –
Intelligent Video Analytics – – –

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość HD 720p HD 720p HD 720p
Typ przetwornika obrazu 1/4" 1/4" 1/4"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 30 kl./s przy 720p 30 kl./s przy 720p 30 kl./s przy 720p
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/–/– ∎/–/– ∎/–/–
Tryb dualny ∎ (elektroniczna) ∎ (elektroniczna) ∎ (elektroniczna)
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 76 dB 76 dB 76 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎ ∎
Wbudowany mikrofon ∎ ∎ ∎

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/– –/– –/–
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

– – –

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu – – –
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎ ∎
Czujka podczerwieni (PIR) wykrywająca ruch – ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 1 lx 1 lx 
0 lx (z diodami wLED)

1 lx 
0 lx (z diodami wLED)

Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) – – –
Widzenie nocne – ∎ (WLED) ∎ (WLED)
Maks. zasięg w nocy – 4 m 4 m

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) – – –
Automatyczna zmiennoogniskowa – – –
Długość ogniskowej 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 89° 89° 89°

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

26/10/5/3 26/10/5/3 26/10/5/3

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ (maks. 2 TB) – ∎ (maks. 2 TB)
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyłanie 

obrazów JPEG, eksportowanie klipów wideo 
lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyłanie 
obrazów JPEG, eksportowanie klipów wideo 

lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyłanie 
obrazów JPEG, eksportowanie klipów wideo 

lub obrazów JPEG
Połączenia Wejście/wyjście alarmowe –/– ∎/∎ ∎/∎

Wejście/wyjście audio –/– (wbudowany głośnik) –/– (wbudowany głośnik) –/– (wbudowany głośnik)
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający –/– –/– –/–
Bezprzewodowa (WPS, IEEE 802, 11b/g/n) – ∎ –

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne – – –
Odporność na akty wandalizmu – – –
Temperatura podczas pracy Od -10°C do +50°C Od -10°C do +40°C Od -10°C do +45°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/–/– –/–/– ∎/–/–

Zakończenie użytkowania: 31.03.2018 r. 
Data ostatniego zakupu: 30.12.2017 r.
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery stałopozycyjne ▶DINION IP 4000 HD ▶DINION IP 5000 HD ▶DINION IP 5000 MP

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NBN-40012-xxx NBN-50022-xxx NBN-50051-xxx
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – – –
Intelligent Video Analytics – – –

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość HD 720p/1,3 MP (4:3) HD 1080p 5 MP
Typ przetwornika obrazu 1/2,7" 1/2,7" 1/3"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 30 kl./s przy 720p 30 kl./s przy 1080p 12 kl./s przy 5 MP
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/∎ (z obudową)/– ∎/∎ (z obudową)/– ∎/∎ (z obudową)/–
Tryb dualny ∎ ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 76 dB 76 dB 81 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎ ∎
Wbudowany mikrofon ∎ ∎ ∎

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/–
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

– – –

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu – – –
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,25 lx 0,25 lx 0,35 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0,05 lx 0,05 lx 0,05 lx
Widzenie nocne – – –
Maks. zasięg w nocy – – –

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) – – –
Automatyczna zmiennoogniskowa – – –
Długość ogniskowej 3,3–12 mm (V3)/mocowanie CS 3,3–12 mm (V3)/mocowanie CS 3,3–12 mm (V3)/mocowanie CS
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 34–110° (V3) 34–110° (V3) 25–82° (V3)

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

18–84/7–33/4–17/2–8 (V3) 27–125/11–50/5–25/3–13 (V3) 60–234/24–93/12–47/6–23 (V3)

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB)
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyłanie 

obrazów JPEG, eksportowanie klipów wideo 
lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyłanie 
obrazów JPEG, eksportowanie klipów wideo 

lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyłanie 
obrazów JPEG, eksportowanie klipów wideo 

lub obrazów JPEG
Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 1/1 1/1 1/1

Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne – – –
Odporność na akty wandalizmu – – –
Temperatura podczas pracy Od -30°C do +50°C Od -30°C do +50°C Od -30°C do +50°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery stałopozycyjne ▶DINION IP 5000 ▶DINION IP 4000i IR ▶DINION IP 5000i IR ▶DINION IP starlight 6000i IR

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NTI-50022-A3S NBE-4502-AL NBE-5503-AL NBE-6502-AL
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – ∎ ∎ ∎
Intelligent Video Analytics – – – –

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎ ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość HD 1080p HD 1080p 5 MP HD 1080p
Typ przetwornika obrazu 1/2,9" 1/2,8" 1/2,9" 1/2,8"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 30 kl./s przy 1080p 30 kl./s przy 1080p 30 kl./s przy 5 MP 60 kl./s przy 1080p
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
Tryb dualny ∎ ∎ ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 76 dB 85 dB 120 dB 134 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Wbudowany mikrofon – – – –
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) ∎ ∎ ∎ ∎

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ ∎/∎ ∎/∎
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎ ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

– ∎ ∎ ∎

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu – ∎ ∎ ∎
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎ ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,07 lx 0,052 lx 0,369 lx 0,0225 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0 lx (przy wł. promienniku 

podczerwieni)
0 lx (przy wł. promienniku 

podczerwieni)
0 lx (przy wł. promienniku 

podczerwieni)
0 lx (przy wł. promienniku 

podczerwieni)
Widzenie nocne ∎ (podczerwień) ∎ (podczerwień) ∎ (podczerwień) ∎ (podczerwień)
Maks. zasięg w nocy 30 m 60 m 50 m 60 m

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) – – – –
Automatyczna zmiennoogniskowa ∎ ∎ ∎ ∎
Długość ogniskowej 2,7–12 mm 2,8–12 mm 2,7–12 mm 2,8–12 mm
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 32°–100° 33°–100° 28°–95° 33°–100°

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

32–133/12–53/6–26/3–13 33–130/13–51/6–26/3–13 56–246/22–98/11–49/6–25 33–130/13–51/6–26/3–13

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB)
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyła-

nie obrazów JPEG, eksportowanie 
klipów wideo lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyła-
nie obrazów JPEG, eksportowanie 
klipów wideo lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyła-
nie obrazów JPEG, eksportowanie 
klipów wideo lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyła-
nie obrazów JPEG, eksportowanie 
klipów wideo lub obrazów JPEG

Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 1/1 1 /1 1 /1 1 /1
Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne IP66 IP67 IP67 IP67
Odporność na akty wandalizmu IK08 IK10 IK10 IK10
Temperatura podczas pracy Od -30°C do +60°C Od -40°C do +60°C Od -40°C do +60°C Od -40°C do +60°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎

*  Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwego przejścia z systemów CCTV starszego typu do nowoczesnych systemów sieciowych
** Model NTI-50022-A3S ma zamontowaną fabrycznie puszkę do montażu powierzchniowego 
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery stałopozycyjne ▶DINION IP starlight 6000 HD ▶DINION IP starlight 7000 HD ▶DINION IP starlight 6000 HD ▶DINION IP starlight 7000 HD

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NBN-63013-B** NBN-73013-BA** NBN-63023-B** NBN-73023-BA**
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics ∎ – ∎ –
Intelligent Video Analysis (IVA) – ∎ – ∎

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎ ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość 720p 720p 1,3 MP/1080p 1,3 MP/1080p
Typ przetwornika obrazu 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 60 kl./s przy 720p 60 kl./s przy 720p 60 kl./s przy 1,3 MP/1080p 60 kl./s przy 1,3 MP/1080p
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/∎ (z obudową)/– ∎/∎ (z obudową)/– ∎/∎ (z obudową)/– ∎/∎ (z obudową)/–
Tryb dualny ∎ ∎ ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Wbudowany mikrofon – – – –

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎ ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

∎ ∎ ∎ ∎

Tryb pionowego obrazu ∎ ∎ ∎ ∎
Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Wbudowane funkcje analizy obrazu ∎ ∎ ∎ ∎
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎ ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,0069 lx 0,0069 lx 0,0069 lx 0,0069 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0,0008 lx 0,0008 lx 0,0008 lx 0,0008 lx
Widzenie nocne ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight)
Maks. zasięg w nocy – – – –

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) ∎ ∎ ∎ ∎
Automatyczna zmiennoogniskowa – – – –
Długość ogniskowej Obiektywy dostępne osobno 

Mocowanie C/CS
1,8–3 mm, 3,8–13 mm, 9–40 mm

Obiektywy dostępne osobno 
Mocowanie C/CS

1,8–3 mm, 3,8–13 mm, 9–40 mm

Obiektywy dostępne osobno 
Mocowanie C/CS

1,8–3 mm, 3,8–13 mm, 9–40 mm

Obiektywy dostępne osobno 
Mocowanie C/CS

1,8–3 mm, 3,8–13 mm, 9–40 mm
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) W zależności od opcjonalnego 

obiektywu
W zależności od opcjonalnego 

obiektywu
W zależności od opcjonalnego 

obiektywu
W zależności od opcjonalnego 

obiektywu
Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja  

(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)
W zależności od opcjonalnego 

obiektywu
W zależności od opcjonalnego 

obiektywu
W zależności od opcjonalnego 

obiektywu
W zależności od opcjonalnego 

obiektywu

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB ∎ maks. 2 TB
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyła-

nie obrazów JPEG, eksportowanie 
klipów wideo lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyła-
nie obrazów JPEG, eksportowanie 
klipów wideo lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyła-
nie obrazów JPEG, eksportowanie 
klipów wideo lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyła-
nie obrazów JPEG, eksportowanie 
klipów wideo lub obrazów JPEG

Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 2/1 2/1 2/1 2/1
Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne W zależności od opcjonalnej 
obudowy

W zależności od opcjonalnej 
obudowy

W zależności od opcjonalnej 
obudowy

W zależności od opcjonalnej 
obudowy

Odporność na akty wandalizmu W zależności od opcjonalnej 
obudowy

W zależności od opcjonalnej 
obudowy

W zależności od opcjonalnej 
obudowy

W zależności od opcjonalnej 
obudowy

Temperatura podczas pracy Od -30°C do +50°C Od -30°C do +50°C Od -30°C do +50°C Od -30°C do +50°C
Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–

** Obiektyw nie wchodzi w skład zestawu
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery stałopozycyjne ▶DINION IP starlight 8000 MP ▶DINION IP ultra 8000 MP

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NBN-80052-BA NBN-80122-CA
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość 5 MP (16:9)/5,5 MP (4:3) 12 MP (4:3)/UHD (16:9)
Typ przetwornika obrazu 1/1,8" 1/2,3"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 30 kl./s przy 5 MP 20 kl./s przy 12 MP, 30 kl./s przy UHD
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/∎ (z obudową)/– ∎/∎ (z obudową)/–
Tryb dualny ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 97 dB (5 MP)/105 dB (1080p) (z funkcją IAE + 16 dB) 92 dB (z funkcją IAE + 16 dB)
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎
Wbudowany mikrofon – –
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) ∎ ∎

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/– ∎/–
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

∎ ∎

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu ∎ ∎
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,0121 lx (5 MP) 
0,0083 lx (1080p)

0,11 lx (CA)

Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0,004 lx (5 MP) 
0,0028 lx (1080p)

0,037 lx (CA)

Widzenie nocne ∎ (starlight) –
Maks. zasięg w nocy – –

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) ∎ –/∎(CA) 
Automatyczna zmiennoogniskowa – –
Długość ogniskowej Mocowanie C/CS Mocowanie C/CS (CA) — 35/50/75

Obiektywy P-iris 4–13 mm
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) W zależności od opcjonalnego obiektywu Mocowanie C/CS (CA) — 35/50/75

Obiektyw P-iris: 86 × 48°; teleobiektyw: 27 × 15°
Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja

(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)
W zależności od opcjonalnego obiektywu W zależności od opcjonalnego obiektywu (CA)

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB)
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG, wysyłanie 

obrazów JPEG z wykrytymi twarzami w najlepszej jakości  
(tylko modele IVA), eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG, wysyłanie 
obrazów JPEG z wykrytymi twarzami w najlepszej jakości  

(tylko modele IVA), eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 2/1 2/1

Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający ∎/∎ –/–

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne – –
Odporność na akty wandalizmu – –
Temperatura podczas pracy Od -20°C do +50°C Od -20°C do +50°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/– ∎/∎/–
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery specjalistyczne ▶DINION IP capture 5000 ▶DINION IP imager 9000 HD ▶FLEXIDOME IP corner 9000 MP

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NER-L2Rx-1 NAI-90022-AAA NCN-90022-F1
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – – –
Intelligent Video Analytics – ∎ –

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction – ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość 576p HD 1080p 1080p
Typ przetwornika obrazu 1/3" 1/2,7" 1/2,7"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 30 kl./s przy 576p 30 kl./s przy 1080p 30 kl./s przy 1080p
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne –/∎/– –/∎/– ∎/–/–
Tryb dualny ∎ ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 120 dB 76 dB (z funkcją IAE +16 dB) 76 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎ ∎
Wbudowany mikrofon – – –

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/– ∎/– –/–
Maskowanie obszarów prywatności – ∎ ∎
Monitorowanie obszarów zainteresowania 
(Region Of Interest) 

– ∎ –

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu – ∎ –
Wykrywanie dźwięku – ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) – 0,4 lx 0,3 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0 lx (przy wł. promienniku podczerwieni) 0 lx (przy wł. promienniku podczerwieni) 0 lx (przy wł. promienniku podczerwieni)
Widzenie nocne ∎ (podczerwień) ∎ (podczerwień) ∎ (podczerwień)
Maks. zasięg w nocy 28 m 120 m 9 m

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) – ∎ –
Automatyczna zmiennoogniskowa – ∎ –
Długość ogniskowej Obiektyw zmiennoogniskowy 5–50 mm

(skalibrowany do optymalnej odległości 
przechwytywania)

10–23 mm 2 mm

Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 5,3° - 31,9° 14,8° - 34°  121°
Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja

(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)
– 126–296/50–117/25–59/13–30 20/8/4/2

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB)
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyłanie 

obrazów JPEG, eksportowanie klipów wideo 
lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyłanie 
obrazów JPEG, wysyłanie obrazów JPEG 

z wykrytymi twarzami w najlepszej jakości, 
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyłanie 
obrazów JPEG, eksportowanie klipów wideo 

lub obrazów JPEG

Połączenia Wejście/wyjście alarmowe –/–  1/1 1/1
Wejście/wyjście audio –/– ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający –/– ∎/∎ –/–

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne IP67 IP66 IP65
Odporność na akty wandalizmu – IK10 IK10
Temperatura podczas pracy Od -40°C do +50°C Od -40°C do +50°C Od -10°C do +50°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/∎ ∎ (HiPoE)/∎/∎ ∎/∎/∎
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery specjalistyczne ▶DINION IP thermal 8000 ▶DINION IP thermal 8000

QVGA VGA
∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu NHT-8000-F NHT-8001-F
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction – –

Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość QVGA VGA
Typ przetwornika obrazu Miniaturowy czujnik bolometryczny z tlenkiem wanadu bez chłodzenia Miniaturowy czujnik bolometryczny z tlenkiem wanadu bez chłodzenia
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 9 kl./s (-FxxQS) lub 60 kl./s (-FxxQF) 9 kl./s (-FxxVS) lub 30 kl./s (-FxxVF) 
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/∎/– ∎/∎/–
Tryb dualny – –
Szeroki zakres dynamiki (WDR) – –
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎
Wbudowany mikrofon – –

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/– –/–
Maskowanie obszarów prywatności Osiem odrębnych obszarów, w pełni programowalnych Osiem odrębnych obszarów, w pełni programowalnych
Monitorowanie obszarów zainteresowania (Region Of 
Interest) 

– –

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu ∎ ∎
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) – –
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0 lx 0 lx
Widzenie nocne ∎ (termowizyjna) ∎ (termowizyjna)
Maks. zasięg w nocy – –

Obiektyw Automatyczna regulacja ostrości (ABF) – –
Automatyczna zmiennoogniskowa – –
Długość ogniskowej 7,5 mm (-F07Qx), 19 mm (-F19Qx) 9 mm (-F09Vx), 16,7 mm (-F17Vx), 35 mm (-F35Vx), 65 mm (-F65Vx)
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 7,5 mm: 41,8°, 19 mm: 16° 9 mm: 70°, 16,7 mm: 37,5°, 35 mm: 17,6°, 65 mm: 9,6°

Odległości DRI Wykrywanie/rozpoznawanie/identyfikacja 7,5 mm:
140 m/35 m/18 m

19 mm:
380 m/95 m/48 m

9 mm:
155 m/40 m/20 m

16,7 mm:
315 m/80 m/40 m

35 mm:
690 m/170 m/85 m

65 mm:
1270 m/320 m/160 m

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB)
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG (tylko FTP) Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG (tylko FTP)

Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 2/1 2/1
Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający ∎ ∎

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne IP66 IP66
Odporność na akty wandalizmu – –
Temperatura podczas pracy Od -50°C do +55°C Od -50°C do +55°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V –/–/∎ –/–/∎



Do montażu 
sufitowego

Do montażu 
sufitowego
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery ruchome  ▶AUTODOME IP 4000i ▶AUTODOME IP 5000i ▶AUTODOME IP 5000i IR

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu  NDP-4502-Z12 NDP-4502-Z12C NDP-5502-Z30 NDP-5502-Z30C NDP-5502-Z30L
Analiza obrazu bezpośrednio 
w urządzeniu

Essential Video Analytics ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Intelligent Video Analytics – – – – –

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość HD 1080p HD 1080p HD 1080p HD 1080p HD 1080p
Typ przetwornika obrazu CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 60 kl./s przy 1080p 60 kl./s przy 1080p 60 kl./s przy 1080p 60 kl./s przy 1080p 60 kl./s przy 1080p
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/–/– ∎/–/– ∎/∎/– ∎/–/– ∎/∎/–
Tryb dualny ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 94 dB 94 dB 94 dB 94 dB 94 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Wbudowany mikrofon – – – – –

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎ –/∎ –/∎
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Liczba programów/tras dozorowych 256/2 256/2 256/2 256/2 256/2
Wycieraczka – – – – –

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
PTZ Intelligent Tracking – – – – –

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,05 lx 0,05 lx 0,05 lx 0,05 lx 0,05 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0,01 lx 0,01 lx 0,01 lx 0,01 lx 0 lx (przy wł. promienniku 

podczerwieni)
Widzenie nocne – – – – ∎ (podczerwień)
Maks. zasięg w nocy – – – – 180 m

Obiektyw Długość ogniskowej 5,3–64 mm 5,3–64 mm 4,5–135 mm 4,5–135 mm 4,5–135 mm
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 4,9–58,5° 4,9–58,5° 2,4–60,9° 2,4–60,9° 2,4–60,9°
Zoom optyczny/cyfrowy w trybie PTZ 12x/16x 12x/16x 30x/16x 30x/16x 30x/16x
Kąt pochylenia Od -90° do 0° Od -90° do 0° Od -90° do 0° Od -90° do 0° Od -90° do +3°

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

69–897/27–356/14–179/
7–90

69–897/27–356/14–179/
7–90

65–1833/26–727/13–367/
7–183

65–1833/26–727/13–367/
7–183

65–1833/26–727/13–367/
7–183

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB)
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe 

wysyłanie obrazów JPEG, 
eksportowanie klipów wideo 

lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG, 

eksportowanie klipów wideo 
lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG, 

eksportowanie lipów wideo 
lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG, 

eksportowanie klipów wideo 
lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe 
wysyłanie obrazów JPEG, 

eksportowanie klipów wideo 
lub obrazów JPEG

Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający –/– –/– –/– –/– –/–

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne IP65 IP51 IP66 IP51 IP66
Odporność na akty wandalizmu IK10 IK6 IK10 IK6 –
Temperatura podczas pracy Od -10°C do +55°C Od -10°C do +55°C Od -40°C do +60°C Od -10°C do +60°C Od -40°C do +60°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery ruchome ▶AUTODOME IP 7000 ▶AUTODOME IP 7000 HD

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu VG5-7028/7036 VG5-7220
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction – –
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość 4CIF HD 1080p
Typ przetwornika obrazu 1/4" CCD 1/2,8"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 30 kl./s przy 576p 60 kl./s przy 720p

30 kl./s przy 1080p
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/∎/– ∎/∎/–
Tryb dualny ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 92 dB 86 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎
Wbudowany mikrofon – –

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/– –/–
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎
Liczba programów/tras dozorowych 256/2 256/2
Wycieraczka – –
Inteligentne śledzenie ∎ ∎

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu ∎ ∎
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎
PTZ Intelligent Tracking ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,66 lx (36x) 0,33 lx (28x) 0,06 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0,104 lx (36x) 0,066 lx (28x) 0,033 lx
Widzenie nocne – –
Maks. zasięg w nocy – –

Obiektyw Długość ogniskowej 3,4–122,4 mm (x36)
3,5–98 mm (x28)

4,9–94 mm

Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 28x: 2,13–54,98
36x: 1,7–56,35

3,3–59,5

Zoom optyczny/cyfrowy w trybie PTZ  36x lub 28x/12x 20x/12x
Kąt pochylenia Od -90° do +14° (zawieszane) Od -90° do +14° (zawieszane)

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

27–757/11–301/5–151/3–76 (28x)
26–949/10–377/5–190/3–95 (36x)

75–1517/30–602/15–303/8–152

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB)
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Połączenia Wejście/wyjście alarmowe  7/4 7/4

Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający –/– –/–

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne IP66 (zawieszane)/IP54 (sufitowe) IP66 (zawieszane)/IP54 (sufitowe)
Odporność na akty wandalizmu IK08 (wzmocniona kopułka) IK10 (wzmocniona kopułka)
Temperatura podczas pracy Od -40°C do +55°C Od -40°C do +55°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎ (HiPoE)/–/∎ ∎ (HiPoE)/–/∎
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery ruchome ▶AUTODOME IP starlight 7000 HD ▶AUTODOME IP starlight 7000 HD

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu VG5-7130 VG5-7230
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość HD 720p HD 1080p
Typ przetwornika obrazu CMOS 1/3" 1/2,8"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 60 kl./s przy 720p 60 kl./s przy 720p

30 kl./s przy 1080p
Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne ∎/∎/– ∎/∎/–
Tryb dualny ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 90 dB 120 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎
Wbudowany mikrofon – –

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎
Liczba programów/tras dozorowych 256/2 256/2
Wycieraczka – –
Inteligentne śledzenie ∎ ∎

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu ∎ ∎
Wykrywanie dźwięku ∎ ∎
PTZ Intelligent Tracking ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,052 lx 0,0077 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0,0103 lx 0,0008 lx
Widzenie nocne ∎ (starlight) ∎ (starlight)
Maks. zasięg w nocy – –

Obiektyw Długość ogniskowej 4,3–129 mm 4,3–129 mm
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 2,3–59° 2,3–63,7°
Zoom optyczny/cyfrowy w trybie PTZ 30x/12x 30x/12x
Kąt pochylenia Od -90° do +14° (zawieszane) Od -90° do +14° (zawieszane)

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

45–1275/18–506/9–255/5–128 62–1913/25–759/12–383/6–191

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ (maks. 2 TB) ∎ (maks. 2 TB)
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG, 

eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 7/4 7/4

Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający –/– –/–

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne IP66 (zawieszane)/IP54 (sufitowe) IP66 (zawieszane)/IP54 (sufitowe)
Odporność na akty wandalizmu IK10 (wzmocniona kopułka) IK10 (wzmocniona kopułka)
Temperatura podczas pracy Od -40°C do +55°C Od -40°C do +55°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎ (HiPoE)/–/∎ ∎ (HiPoE)/–/∎
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery ruchome ▶MIC IP starlight 7000 HD ▶MIC IP starlight 7000 HD ▶MIC IP starlight 7000i

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu MIC-7130-Px4xx MIC-7230-x5 MIC7502-Z30x
Analiza obrazu bezpośrednio  
w urządzeniu

Essential Video Analytics – – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎ ∎

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa ∎ ∎ ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming –/∎/4 strumienie –/∎/4 strumienie ∎/∎/4 strumienie

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość HD 720p HD 1080p HD 1080p
Typ przetwornika obrazu 1/3" 1/2,8" 1/2,8"
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 60 kl./s przy 720p 60 kl./s przy 720p

30 kl./s przy 1080p
60 kl./s przy 1080p

Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne –/∎/– –/∎/– –/∎/–
Tryb dualny ∎ ∎ ∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR) 90 dB 120 dB 120 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎ ∎

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎ ∎
Liczba programów/tras dozorowych 256/2 256/2 256/2
Wycieraczka ∎ ∎ ∎
Inteligentne śledzenie ∎ ∎ ∎

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu ∎ ∎ ∎
Wykrywanie dźwięku ∎ (z programem VJC-7000-90) ∎ (z programem VJC-7000-90) ∎ (z programem VJC-7000-90)
PTZ Intelligent Tracking ∎ ∎ ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,052 lx 0,0077 lx 0,0077 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0,0103 lx 0,0008 lx 0,0008 lx
Widzenie nocne ∎ (opcjonalny promiennik) ∎ (opcjonalny promiennik) ∎ (opcjonalny promiennik)
Maks. zasięg w nocy 175 m 300 m 450 m

Obiektyw Długość ogniskowej 4,3–129 mm 4,3–129 mm 4,3–129 mm
Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 2,1–58,3° 2,3–63,7° 2,3–63,7°
Zoom optyczny/cyfrowy w trybie PTZ  30x/12x  30x/12x  30x/12x
Kąt pochylenia Od -58° do 90° (pionowo), od -90° do 90° 

(ukośnie)
Od -58° do 90° (pionowo), od -90° do 90° 

(ukośnie)
Od -58° do 90° (pionowo), od -90° do 90° 

(ukośnie)
Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja

(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)
45–1396/18–554/9–279/4–139 62–1913/25–759/12–383/6–191 62–1913/25–759/12–383/6–191

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ (maks. 32 GB) (z VJC-7000-90) ∎ (maks. 32 GB) (z VJC-7000-90) ∎ (maks. 32 GB) (z VJC-7000-90)
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyłanie 

obrazów JPEG, eksportowanie klipów wideo 
lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyłanie 
obrazów JPEG, eksportowanie klipów wideo

lub obrazów JPEG

Automatyczne lub alarmowe wysyłanie 
obrazów JPEG, eksportowanie klipów wideo

lub obrazów JPEG
Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 5/3 (z programem MIC-ALM-WAS-24) 5/3 (z programem MIC-ALM-WAS-24) 5/3 (z programem MIC-ALM-WAS-24)

Wejście/wyjście audio ∎/– (z programem VJC-7000-90) ∎/– (z programem VJC-7000-90) ∎/– (z programem VJC-7000-90)
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający ∎ (z dekoderem zewnętrznym)/– ∎ (z dekoderem zewnętrznym)/– ∎ (z dekoderem zewnętrznym)/–

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne IP68 IP68 IP68
Odporność na akty wandalizmu IK10 IK10 IK10
Temperatura podczas pracy Od -40°C do +60°C Od -40°C do +60°C Od -40°C do +65°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V ∎ (PoE++)/–/∎ ∎ (PoE++)/–/∎ ∎ (PoE++)/–/∎
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Sieciowe systemy wizyjne
Kamery ruchome ▶MIC 612 ▶MIC IP fusion 9000i

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu MIC612** MIC-9502-Z30xxx
Analiza obrazu bezpośrednio 
w urządzeniu

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎ (Optyczna i termowizyjna)

Zarządzanie szybkością 
transmisji

Intelligent Dynamic Noise Reduction – ∎
Inteligentna transmisja strumieniowa – ∎
Kompresja (H.265/H.264 & MJPEG)/multistreaming ∎/4 strumienie ∎/4 strumienie (optyczna + termowizyjna)

Funkcje podstawowe Maksymalna rozdzielczość 550 TVL (optyczna)/320/640 (termowizyjna) HD 1080p (optyczna)/320/640 pikseli (termowizyjna)
Typ przetwornika obrazu 1/4" CCD/FPA 1/2 8" CMPS (optyczna)/miniaturowy czujnik bolometryczny 

bez chłodzenia (termowizyjna)
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 30 kl./s przy 576p 60 kl./s przy 1080p (optyczna)

<9/30 kl./s przy 640 pikselach (termowizyjna)
<9/60 kl./s przy 320 pikselach (termowizyjna)

Wewnętrzna/zewnętrzna/zast. mobilne –/∎/– –/∎/–
Tryb dualny ∎ (optyczna) ∎ (optyczna)
Szeroki zakres dynamiki (WDR) – 120 dB
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎

Funkcje zaawansowane Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/– –/∎
Maskowanie obszarów prywatności ∎ ∎
Liczba programów/tras dozorowych  99/2 256/2
Wycieraczka ∎ ∎

Wyzwalanie alarmu Wykrywanie sabotażu/Wizyjna detekcja ruchu ∎/∎ ∎/∎
Wbudowane funkcje analizy obrazu ∎ ∎
Wykrywanie dźwięku – ∎
PTZ Intelligent Tracking – ∎

Czułość Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor) 0,66 lx (optyczna) nie dot. (termowizyjna) 0,0077 lx (optyczna) nie dot. (termowizyjna)
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały) 0,104 lx (optyczna) 0 lx (termowizyjna) 0,0008 lx (optyczna) 0 lx (termowizyjna)
Widzenie nocne ∎ (termowizyjna) ∎ (termowizyjna)
Maks. zasięg w nocy 1500 m 300 m (optyczna)

1540 m przy 320 pikselach (termowizyjna)
3550 m przy 640 pikselach (termowizyjna)

Obiektyw Długość ogniskowej 3,4–122,4 mm (optyczna), 35 mm (termowizyjne modele T), 
50 mm (termowizyjne modele H)

4,3–129 mm (optyczna), 19 mm przy 320 pikselach (termowizyjna)
50 mm przy 640 pikselach (termowizyjna)

Kąt widzenia w poziomie (HAoV) 1,7–57,8° Od 2,3° do 63,7° (optyczna)
16° przy 320 pikselach, 12,4° przy 640 pikselach (termowizyjna)

Zoom optyczny/cyfrowy w trybie PTZ  36x/12x 30x/12x
Kąt pochylenia Od -58° do 90° Od -56° do +90° (pionowo), od -90° do +56° (odwrotnie)

Odległości DORI Wykrywanie/Obserwacja/Rozpoznawanie/Identyfikacja
(Odległości zgodne z normą EN-IEC 62676-4)

26–949/10–377/5–190/3–95 (optyczna) 62–1913/25–765/12–383/6–191

Nośnik pamięci Gniazdo karty pamięci ∎ (maks. 32 GB) ∎ (dedykowany)
Pamięć aplikacji w chmurze Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,

eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Połączenia Wejście/wyjście alarmowe 8/2 (opcjonalna karta) 5/3 (z programem MIC-ALM-WAS-24)

Wejście/wyjście audio ∎/∎ ∎/∎
Hybrydowy/publiczny monitor wyświetlający ∎/– –

Obudowa Odporność na warunki atmosferyczne IP68 IP68
Odporność na akty wandalizmu IK10 IK10
Temperatura podczas pracy Od -40°C do +60°C Od -40°C do +65°C

Napięcie wejścia zasilania Zasilanie przez sieć Ethernet/12 V/24 V Uwaga: modele z zewnętrznym zasilaczem MIC obsługują zasilania o 
wartości 230 V AC, 120 V AC lub 24 V AC

∎ (HiPoE)/–/∎

      ** Funkcje IP są dostępne z opcjonalnym zasilaczem MIC-IP-PSU
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Sieciowe systemy wizyjne
Zapis cyfrowy

Rozwiązanie zintegrowane
▶DIVAR IP 3000 ▶DIVAR IP 7000 2U ▶DIVAR IP 7000 3U

t

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu DIP-304x-xxx DIP-718x-xxx DIP-71Fx-xxx
Funkcje podstawowe Maksymalna wielkość systemu (kanały) 32 128 (standardowo 32) 128 (standardowo 32)

Zintegrowane zarządzanie obrazem ∎ ∎ ∎
Poziom RAID – RAID-5, RAID-6 RAID-5, RAID-6
Obsługiwane rozdzielczości CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP/UHD CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP/UHD
Kompresja obrazu H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
Transkodowanie ∎ ∎ ∎
ONVIF ∎ ∎ ∎

Parametry mechaniczne Obudowa Mini-Tower z 4 wnękami Mocowanie w szafie typu rack 19" (2U) Mocowanie w szafie typu rack 19" (3U)
Łącza sieciowe (LAN) 1 port Gigabit Ethernet 2 porty Gigabit Ethernet, 1 port 100 Mb 

(zarządzanie)
2 porty Gigabit Ethernet, 1 port 100 Mb 

(zarządzanie)
Porty USB 4 porty USB 2.0/1 port USB 3.0 4 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0 4 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0
Liczba zasilaczy 1 2 2
Transformatory z możliwością wymiany podczas 
pracy 

– ∎ ∎

Wyjście wideo Typ złącza 1 DVI, 1 VGA 4x mini-DP 4x mini-DP
Wyjście monitorowe 2 4x przez lokalny mini-DP 4x przez lokalny mini-DP

Dźwięk Kanały wejściowe/wyjściowe 32 (odtwarzanie dźwięku  
tylko przez stację zdalną)

128 128

Typ kompresji G.726 G.726 G.726
Synchronizacja sygnału audio ∎ ∎ ∎
Przypisanie kilku kamer do 1 wejścia audio ∎ ∎ ∎

Zapis Video Recording Manager (VRM) ∎ ∎ ∎
Tryby zapisu programowanego ∎ ∎ ∎

Opcje pamięci Maksymalna liczba obsługiwanych dysków 4 8 16
Dostępna pojemność na dysk 2, 3, 4 lub 6 TB 3, 4, 6 lub 8 TB 3, 4, 6 lub 8 TB
Podstawowa pojemność systemu w TB 0, 4, 8, 16 lub 24 TB 0, 12, 16, 24, 32, 48 lub 64 TB 0, 48, 64, 96 lub 128 TB
Maksymalna pojemność systemu w TB 24 TB 64 TB 128 TB
Pełna pojemność systemu w TB 24 TB 576 TB 640 TB
Obsługa rozszerzeń/urządzeń zewnętrznych iSCSI iSCSI iSCSI

Rozszerzenia pamięci Maks. liczba jednostek 2 DIVAR IP 2000 lub DIVAR IP 5000 4 DIVAR IP 6000 4 DIVAR IP 6000
Maksymalna liczba obsługiwanych dysków 4 4, 6 lub 8 16
Dostępna pojemność na dysk 2, 3, 4 lub 6 TB 3, 4, 6 lub 8 TB 3, 4, 6 lub 8 TB
Możliwość wymiany podczas pracy – ∎ ∎

Eksport i tworzenie kopii 
zapasowych danych

Format danych natywny, MOV, ASF natywny, MOV, ASF natywny, MOV, ASF

Wbudowana nagrywarka DVD – ∎ ∎
Obsługiwane urządzenia Zewnętrzna nagrywarka CD/DVD, USB 2.0, 

USB 3.0, iSCSI
USB 2.0, USB 3.0, iSCSI, wbudowana 

nagrywarka CD/DVD
USB 2.0, USB 3.0, iSCSI, wbudowana 

nagrywarka CD/DVD
Kopie zapasowe Ręcznie lub automatycznie Ręcznie lub automatycznie Ręcznie lub automatycznie

Dalszy ciąg tabeli na następnej stronie
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Sieciowe systemy wizyjne
Zapis cyfrowy

Rozwiązanie zintegrowane
▶DIVAR IP 3000 ▶DIVAR IP 7000 2U ▶DIVAR IP 7000 3U

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu DIP-304x-xxx DIP-718x-xxx DIP-71Fx-xxx
Nadmiarowość Zasilacz nadmiarowy – ∎ ∎

Dysk twardy z możliwością wymiany w czasie pracy – ∎ ∎
Opcje oprogramowania Sterowanie PTZ ∎ ∎ ∎

Obsługa klawiatury CCTV ∎ ∎ ∎
Kontrola administracyjna ∎ ∎ ∎
Opcje eksportu ∎ ∎ ∎

Zdalny dostęp Urządzenie mobilne (smartfon/tablet) ∎ Aplikacja Video Security ∎ Aplikacja Video Security ∎ Aplikacja Video Security
Sieć 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet
Dostęp przez przeglądarkę internetową ∎ ∎ ∎
Liczba jednocześnie zalogowanych użytkowników – 4 4

Obsługa funkcji 
zaawansowanych

Wyszukiwanie materiałów dowodowych 
(metadane)

∎ ∎ ∎

Web Client ∎ ∎ ∎
Obsługiwane 
oprogramowanie

Bosch Video Client ∎ (v1.5 lub nowsza) ∎ (v1.5 lub nowsza) ∎ (v1.5 lub nowsza)

System Video Management System firmy Bosch ∎ (v4.50 lub nowsza) ∎ (v6.0 lub nowsza) ∎ (v6.0 lub nowsza)
Oprogramowanie innych producentów – – –

Narzędzia integracyjne 
innego producenta

Opcjonalna integracja ATM/POS ∎ ∎ ∎

SDK (IPP*) ∎ ∎ ∎

      * Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej programu Bosch Integration Partner Program (IPP) pod adresem http://ipp.boschsecurity.com 
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Sieciowe systemy wizyjne
Przechowywanie danych cyfrowych

Sieciowy rejestrator wizyjny
▶DIVAR IP 5000 ▶DIVAR IP 6000 2U ▶DIVAR IP 6000 3U ▶DSA E-Series

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu DIP-504xxx-xxx DIP-618x-xxx DIP-61Fx-xxx DSA-Nxxxxx-xxxx
Funkcje podstawowe Maksymalna wielkość systemu (kanały) 32 128 (standardowo 64) 128 standardowo (64) 600

Zintegrowane zarządzanie obrazem – – –
Poziom RAID JBOD, RAID-1 RAID-5, RAID-6 RAID-5, RAID-6 RAID-5/RAID-6
Obsługiwane rozdzielczości CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP/UHD CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP/UHD CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP
Kompresja obrazu H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
Transkodowanie ∎ ∎ ∎ –
ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎

Parametry mechaniczne Obudowa Mini-Tower z 4 wnękami Mocowanie w szafie typu rack 19" (2U) Mocowanie w szafie typu rack 19" (3U) Mocowanie w szafie typu rack 19" (2U)
Łącza sieciowe (LAN) 2 porty Gigabit Ethernet 2 porty Gigabit Ethernet, 1 port 

100 Mb (zarządzanie)
2 porty Gigabit Ethernet, 1 port 

100 Mb (zarządzanie)
2 porty Gigabit Ethernet/ 

2 porty 10 Gigabit Ethernet
Porty USB 4 porty USB 3.0 4 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0 4 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0 –
Liczba zasilaczy 1 2 2 2
Transformatory z możliwością wymiany 
podczas pracy 

– ∎ ∎ ∎

Wyjście wideo Typ złącza – VGA VGA –
Wyjście monitorowe – 1 (tylko obsługa) 1 (tylko obsługa) –

Dźwięk Kanały wejściowe/wyjściowe 32 (odtwarzanie dźwięku  
tylko przez stację zdalną)

 128 (odtwarzanie dźwięku  
tylko przez stację zdalną)

 128 (odtwarzanie dźwięku  
tylko przez stację zdalną)

800 (odtwarzanie dźwięku  
tylko przez stację zdalną)

Typ kompresji G.726 G.726 G.726 G.726
Synchronizacja sygnału audio ∎ ∎ ∎ ∎
Przypisanie kilku kamer do 1 wejścia audio ∎ ∎ ∎ ∎

Zapis Video Recording Manager (VRM) ∎ ∎ (gotowe do aktywacji 
w systemie VRM)

∎ (gotowe do aktywacji 
w systemie VRM)

–

Tryby zapisu programowanego ∎ ∎ ∎ ∎
Opcje pamięci Maksymalna liczba obsługiwanych dysków 4 8 16 12

Dostępna pojemność na dysk 2, 4 lub 6 TB 3, 4, 6 lub 8 TB 3, 4, 6 lub 8 TB 4, 6 lub 8 TB
Podstawowa pojemność systemu w TB 0 , 4, 8, 16 lub 24 TB 0, 12, 16, 24, 32, 48 lub 64 TB 0, 48, 64, 96 lub 128 TB –
Maksymalna pojemność systemu w TB 24 TB 64 TB 128 TB 48/72/96 TB
Pełna pojemność systemu w TB 24 TB 576 TB 640 TB 384/768/1162 TB**
Obsługa rozszerzeń/urządzeń zewnętrznych iSCSI iSCSI iSCSI 6 GB/s SAS (miedziane)

Rozszerzenia pamięci Maks. liczba jednostek – 4 DIVAR IP 6000 4 DIVAR IP 6000 7/3 **
Maksymalna liczba obsługiwanych dysków – 4, 6 lub 8 16 12/60 **
Dostępna pojemność na dysk – 3, 4, 6 lub 8 TB 3, 4, 6 lub 8 TB 4, 6 lub 8 TB**
Możliwość wymiany podczas pracy – ∎ ∎ ∎

Eksport i tworzenie kopii 
zapasowych danych

Format danych MP4 WMF, Bosch ASF WMF, Bosch ASF WMF, Bosch ASF

Wbudowana nagrywarka DVD – ∎ ∎ –
Obsługiwane urządzenia Pobieranie z witryn WWW, serwera 

FTP, usługi Dropbox
USB 2.0, USB 3.0, iSCSI USB 2.0, USB 3.0, iSCSI Zewnętrzna nagrywarka CD/DVD,  

USB 2.0, iSCSI
Kopie zapasowe Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie lub automatycznie

Nadmiarowość Zasilacz nadmiarowy – ∎ ∎ ∎
Dysk twardy z możliwością wymiany 
w czasie pracy

– ∎ ∎ ∎

Dalszy ciąg tabeli na następnej stronie
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Sieciowe systemy wizyjne
Przechowywanie danych cyfrowych

Sieciowy rejestrator wizyjny
▶DIVAR IP 5000 ▶DIVAR IP 6000 2U ▶DIVAR IP 6000 3U ▶DSA E-Series

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu DIP-504x-xxx DIP-618x-xxx DIP-61Fx-xxx DSA-Nxxxxx-xxxx
Opcje oprogramowania Sterowanie PTZ ○ * ○ * ○ * –

Obsługa klawiatury CCTV ○ * ○ * ○ * –
Kontrola administracyjna ○ * ○ * ○ * –
Opcje eksportu ○ * ○ * ○ * –

Zdalny dostęp Urządzenie mobilne (smartfon/tablet) ∎ Aplikacja Video Security ∎ Aplikacja Video Security ∎ Aplikacja Video Security –
Sieć 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet 2 porty 10 Gigabit Ethernet
Dostęp przez przeglądarkę internetową ∎ ∎ ∎ –
Liczba jednocześnie zalogowanych 
użytkowników

5 5 5 –

Obsługa funkcji 
zaawansowanych

Wyszukiwanie materiałów dowodowych 
(metadane)

∎ ∎ ∎ –

Web Client ∎ – – SANtricity
Obsługiwane 
oprogramowanie

Bosch Video Client ∎ ∎ ∎ –

System Video Management System firmy 
Bosch

∎ (v2.20 lub nowsza) ∎ (v6.0 lub nowsza) ∎ (v6.0 lub nowsza) –

Oprogramowanie innych producentów Przez RTSP – – –
Narzędzia integracyjne 
innego producenta

Opcjonalna integracja ATM/POS – – – –

SDK (IPP***) ∎ – – –

○ *  Przez oprogramowanie Bosch Video
**  Możliwe jest podłączenie maks. 3 modułów rozszerzeń o dużej gęstości upakowania (60 dysków twardych o pojemności 6 TB na półkę) do jednej jednostki głównej — CTN:DSA-N2C7X6-12AT.
* Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej programu Bosch Integration Partner Program (IPP) pod adresem http://ipp.boschsecurity.com 
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Sieciowe systemy wizyjne
Przechowywanie danych cyfrowych

Sieciowy rejestrator wizyjny
▶DIVAR network 2000 ▶DIVAR network 3000 ▶DIVAR network 5000

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu DDN-2516-xxxxxx DDN-3532-xxxxxx DRN-5532-xxxxxx
Funkcje podstawowe Maksymalna wielkość systemu 16 32 32

Wejścia/wyjścia alarmowe 4 / 2 4 / 2 16 / 6
Poziom RAID – – RAID-1, RAID-5
Obsługiwane rozdzielczości maks. 8 MP maks. 12 MP maks. 12 MP
Kompresja obrazu H.264, H.265, MPEG-4 H.264, H.265, MPEG-4 H.264, H.265, MPEG-4
Transkodowanie – – –
ONVIF ∎ ∎ ∎

Parametry mechaniczne Obudowa Pulpit, wysokość 1U Pulpit, wysokość 1U Mocowanie w szafie typu rack (1,5U)
Łącza sieciowe (LAN) 2 porty Gigabit Ethernet 2 porty Gigabit Ethernet 2 porty Gigabit Ethernet
Wbudowany PoE+ 0, 8 lub 16 PoE+ 0 lub 16 PoE+ 0 lub 16 PoE+
Porty USB 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Wyjście wideo Typ złącza VGA, HDMI VGA, HDMI VGA, HDMI 
Monitor – – ∎ (HDMI)

Dźwięk Kanały wejściowe/wyjściowe 16 wejść/1 wyjście 32 wejścia/1 wyjście 32 wejścia/1 wyjście
Typ kompresji G.726 G.726 G.726
Synchronizacja sygnału audio ∎ ∎ ∎
Przypisanie kilku kamer do 1 wejścia audio – – –

Opcje pamięci Maksymalna liczba obsługiwanych dysków 2 2 4
Dostępna pojemność na dysk 1, 2, 3, 4 lub 6 TB 1, 2, 3, 4 lub 6 TB 1, 2, 3, 4 lub 6 TB
Podstawowa pojemność systemu w TB 0, 2 TB 0, 2 TB 0, 4 TB
Maksymalna pojemność systemu w TB 12 TB 12 TB 24 TB

Pełna pojemność systemu w TB 12 TB 12 TB 24 TB
Obsługa rozszerzeń/urządzeń zewnętrznych – – eSATA

Rozszerzenia pamięci Maks. liczba jednostek – – 1
Maksymalna liczba obsługiwanych dysków – – 1
Dostępna pojemność na dysk 1, 2, 3, 4 lub 6 TB 1, 2, 3, 4 lub 6 TB 1, 2, 3, 4 lub 6 TB
Możliwość wymiany podczas pracy – – –

Eksport i tworzenie kopii 
zapasowych danych

Format danych Natywny, ASF Natywny, ASF Natywny, ASF

Wbudowana nagrywarka DVD ∎ (opcjonalnie) ∎ (opcjonalnie) ∎ (opcjonalnie)
Obsługiwane urządzenia USB 2.0, USB 3.0, wbudowana 

nagrywarka DVD
USB 2.0, USB 3.0, wbudowana 

nagrywarka DVD
USB 2.0, USB 3.0, eSata, wbudowana 

nagrywarka DVD
Kopie zapasowe Ręcznie lub automatycznie Ręcznie lub automatycznie Ręcznie lub automatycznie

Nadmiarowość Zasilacz nadmiarowy – – –
Dysk twardy z możliwością wymiany w czasie pracy – – –

Opcje oprogramowania Sterowanie PTZ ∎ ∎ ∎

Obsługa klawiatury CCTV – – ∎
Kontrola administracyjna ∎ ∎ ∎
Opcje eksportu ∎ ∎ ∎

Dalszy ciąg tabeli na następnej stronie
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Sieciowe systemy wizyjne
Przechowywanie danych cyfrowych

Sieciowy rejestrator wizyjny
▶DIVAR network 2000 ▶DIVAR network 3000 ▶DIVAR network 5000

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu DDN-2516-xxxxxx DDN-3532-xxxxxx DRN-5532-xxxxxx
Zdalny dostęp Urządzenie mobilne (smartfon) ∎ Aplikacja Mobile Viewer ∎ Aplikacja Mobile Viewer ∎ Aplikacja Mobile Viewer

Sieć 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet
Dostęp przez przeglądarkę internetową ∎ ∎ ∎
Liczba jednocześnie zalogowanych użytkowników 128 (4 zalecane) 128 (4 zalecane) 128 (4 zalecane)

Obsługa funkcji zaawansowanych Wyszukiwanie materiałów dowodowych (metadane) – – –
Web Client ∎ ∎ ∎

Obsługiwane oprogramowanie Bosch Video Client ∎ ∎ ∎

System Video Management System firmy Bosch ∎ ∎ ∎
Oprogramowanie innych producentów – – –

Narzędzia integracyjne innego 
producenta

Opcjonalna integracja ATM/POS – – –

SDK (IPP*) – – –
System Video Management System firmy Bosch ∎ ∎ ∎
Oprogramowanie innych producentów – – –

* Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej programu Bosch Integration Partner Program (IPP) pod adresem http://ipp.boschsecurity.com

Sieciowe systemy wizyjne 
Przechowywanie danych cyfrowych

Hybrydowy sieciowy rejestrator wizyjny
▶DIVAR hybrid 3000 ▶DIVAR hybrid 5000

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu DDH-3532-xxxx00 DRH-5532-xxxxxx
Funkcje podstawowe Maksymalna wielkość systemu 16 analogowych + 16IP lub 32IP 16 analogowych + 16IP lub 32IP

Wyjścia przelotowe AN – ∎
Wejścia/wyjścia alarmowe 16 / 3 16 / 6
Poziom RAID – RAID-1, RAID-5
Obsługiwane rozdzielczości kamer IP maks. 12 MP maks. 12 MP
Obsługiwane rozdzielczości kamer AN maks. 960H maks. 960H
Kompresja obrazu H.264, H.265, MPEG-4 H.264, H.265, MPEG-4
Transkodowanie – –
ONVIF ∎ ∎

Parametry mechaniczne Obudowa Pulpit, wysokość 1U Mocowanie w szafie typu rack (1,5U)
Łącza sieciowe (LAN) 2 porty Gigabit Ethernet 2 porty Gigabit Ethernet
Wbudowany PoE+ – –
Porty USB 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Wyjście wideo Typ złącza VGA, HDMI VGA, HDMI 
Monitor ∎ (HDMI) ∎ (HDMI)

Dalszy ciąg tabeli na następnej stronie
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Sieciowe systemy wizyjne
Przechowywanie danych cyfrowych

Hybrydowy sieciowy rejestrator wizyjny
▶DIVAR hybrid 3000 ▶DIVAR hybrid 5000

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu DDH-3532-xxxx00 DRH-5532-xxxxxx
Dźwięk Kamery IP z kanałami wejścia/wyjścia 32 cale 32 cale

Kamera IP typu kompresyjnego G.726 G.726
Nagrywarka z kanałami wejściowymi/wyjściowymi 4 wejścia/1 wyjście 4 wejścia/1 wyjście
Nagrywarka typu kompresyjnego G711a G711a
Synchronizacja sygnału audio ∎ ∎
Przypisanie kilku kamer do 1 wejścia audio – –

Opcje pamięci Maksymalna liczba obsługiwanych dysków 2 4
Dostępna pojemność na dysk 1, 2, 3, 4 lub 6 TB 1, 2, 3, 4 lub 6 TB
Podstawowa pojemność systemu w TB 0, 2 TB 0, 4 TB
Maksymalna pojemność systemu w TB 12 TB 24 TB
Pełna pojemność systemu w TB 12 TB 24 TB
Obsługa rozszerzeń/urządzeń zewnętrznych – eSATA

Rozszerzenia pamięci Maks. liczba jednostek – 1
Maksymalna liczba obsługiwanych dysków – 1
Dostępna pojemność na dysk 1, 2, 3, 4 lub 6 TB 1, 2, 3, 4 lub 6 TB
Możliwość wymiany podczas pracy – –

Eksport i tworzenie kopii 
zapasowych danych

Format danych Natywny, ASF Natywny, ASF

Wbudowana nagrywarka DVD ∎ (opcjonalnie) ∎ (opcjonalnie)
Obsługiwane urządzenia USB 2.0, USB 3.0,  

wbudowana nagrywarka DVD
USB 2.0, USB 3.0, eSata,  

wbudowana nagrywarka DVD
Kopie zapasowe Ręcznie lub automatycznie Ręcznie lub automatycznie

Nadmiarowość Zasilacz nadmiarowy – –
Dysk twardy z możliwością wymiany w czasie pracy – –

Opcje oprogramowania Sterowanie PTZ ∎ ∎
Obsługa klawiatury CCTV – –
Kontrola administracyjna ∎ ∎
Opcje eksportu ∎ ∎

Zdalny dostęp Urządzenie mobilne (smartfon) ∎ Aplikacja Mobile Viewer ∎ Aplikacja Mobile Viewer
Sieć 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet
Dostęp przez przeglądarkę internetową ∎ ∎
Liczba jednocześnie zalogowanych użytkowników 128 (4 zalecane) 128 (4 zalecane)

Obsługa funkcji zaawansowanych Wyszukiwanie materiałów dowodowych (metadane) – –
Web Client ∎ ∎

Obsługiwane oprogramowanie Bosch Video Client ∎ ∎
System zarządzania obrazem Bosch (BVMS) ∎ ∎
Oprogramowanie innych producentów – –

Narzędzia integracyjne innego 
producenta

SDK (IPP*) – –

*  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej programu Bosch Integration Partner Program (IPP) pod adresem http://ipp.boschsecurity.com 
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Sieciowe systemy wizyjne
Oprogramowanie wideo ▶System zarządzania sygnałem wizyjnym

∎ Dostępne — Niedostępne

Nazwa BVMS Viewer BVMS Professional BVMS Enterprise
Cechy systemu Dołączone kamery (maks. kamery) 16 (500) 8 (2000) 200 000

Maksymalna liczba klientów 1 100 100
Maksymalna liczba serwerów Bosch Video Management System (VMS) 1 1 10/30
Maksymalna liczba serwerów Bosch Video Recording Manager (VRM) 32** 125 1250
Maksymalna pojemność pamięci Nie dotyczy 125 x 2PB 1250 x 2PB
Wyszukiwanie materiału dowodowego ∎ ∎ ∎
Obsługa DVR ∎ ∎ ∎
Zdarzenia i alarmy – ∎ ∎
Streamlining – ∎ ∎
Zdalny dostęp – ∎ ∎
Dynamic transcoding ∎ ∎* ∎*
Web Client – ∎ Nie dotyczy
Obsługa aplikacji Bosch Mobile Video Client – ∎ Nie dotyczy
Obsługa klawiatury – ∎ ∎
Mapy – ∎ ∎
Obsługa dźwięku – ∎ ∎
Kreator Bosch VMS Config – ∎ Nie dotyczy
Lokalizacje z podglądem na żywo i możliwością odtwarzania ∎** 9999 9999

Obsługiwane 
kamery

Kamery panoramiczne Bosch ∎ ∎ ∎
Kamery UHD Bosch ∎ ∎ ∎
Kamery HD Bosch ∎ ∎ ∎
Kamery SD/VGA Bosch ∎ ∎ ∎
Kamera innego producenta ONVIF Profile S ∎ ∎ ∎

Nadmiarowość Automatyczne uzupełnianie sieciowe (ANR) – ∎ ∎
Obsługa wirtualizacji VMware® vSphere/Microsoft Hyper-V – ∎ ∎
Obsługa VMware® vSphere High Availability – ∎ ∎
Obsługa Microsoft Hyper-V Failover Cluster i Hyper-V Replica – ∎ ∎
Tryb awaryjny Video Recording Manager (VRM) – ∎ ∎
Podwójny zapis – ∎ ∎

Zarządzanie 
alarmami

Rejestr – ∎ ∎
Zdarzenia i alarmy – ∎ ∎
Powiadomienie e-mail – ∎ ∎
Powiadomienie SMS – ∎ ∎
Zapis alarmowy Nie dotyczy ∎ ∎
Zapis ruchu Nie dotyczy ∎ ∎
Zdarzenia Video Analytics – ∎ ∎
Obsługa SNMP – ∎ ∎
Przepływ prac z instrukcjami dotyczącymi alarmu – ∎ ∎

Integracja Maksymalna liczba central alarmowych Bosch B/G Series – 20 200
Obsługa modułu wejścia/wyjścia – ∎ ∎
Łączność Active Directory ∎ ∎ ∎
Obsługa ATM-POS – ∎ ∎
Dane dodatkowe – ∎ ∎
Zestaw narzędzi programistycznych (Software Development Kit — SDK) – ∎ ∎

* dodatkowe wymagania sprzętowe
** ograniczona
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Sieciowe systemy wizyjne
Oprogramowanie do podglądu obrazu ▶Aplikacja Video Security ▶Video Security Client ▶Advanced Viewing Client

∎ Dostępne — Niedostępne

Nazwa Aplikacja Video Security Video Security Client Bosch Video Client (BVC)
Liczba kanałów 16 Maks. 16 32 na lokalizację
Użytkowanie Mobilna PC i komórki PC
Obsługa systemu operacyjnego stacji roboczej iOS, Android Win7, Win8.1, Win10 Win7, Win8.1, Win10
Sieciowa platforma wizyjna oparta na oprogramowaniu ∎ ∎ ∎
Obsługa wielu lokalizacji  
(niezależne systemy połączone ze sobą)

– – –

Obsługa wielu lokalizacji (rejestracja w rozproszonym 
systemie, kamery, niezależny zdalny klient)

– – –

Obsługa kluczowych 
technologii

Dynamic Transcoding ∎ ∎ ∎
Analiza obrazu ∎ ∎ ∎
Prostowanie obrazu po stronie klienta (panoramiczny) ∎ ∎ ∎ 
4K ultra HD ∎ ∎ 
starlight

Kodowanie H.264 ∎ ∎ ∎
MPEG-4 ∎ ∎ ∎
Obsługa kamer innych producentów ∎ (z programem VSG) ∎ (z programem VSG) ONVIF 1.02/Profile-S z DIVAR IP

Podgląd Obsługa wielu monitorów – – ∎ (2)
Obsługa monitorów 16:9 nie dotyczy ∎ ∎
Częstotliwość wyświetlania – – –
Dynamiczne skalowanie okienka ∎ ∎ ∎

Zarządzanie alarmami Zarządzanie użytkownikami – – –
Cyfrowe alarmy wejścia/wyjścia – – ∎
Alarmy zdarzeń systemowych – – ∎
Alarmy ruchu – – ∎
Reagowanie na zdarzenia i skrypty poleceń – – –
Alarmy Video Analytics – – ∎
Wyszukiwanie materiału dowodowego Video Analytics ∎ (proste wyszukiwanie) ∎ (proste wyszukiwanie) ∎
Dźwięk – – ∎
Zdarzenia złożone – – –
Alarmowanie w zależności od harmonogramu – – –
Funkcja przypisywania zdarzenia grupom 
użytkowników

– – –

Sterowanie AUTODOME Intelligent Tracking ∎ ∎ ∎ 
PTZ ∎ ∎ ∎
IntuiKey – – ∎ (ograniczona funkcjonalność)
Wirtualna matryca – – –

Nośnik pamięci Obsługa kamer @edge ∎ ∎ ∎
iSCSI ∎ ∎ ∎
Obsługa NVR – – –
VRM ∎ ∎ ∎ (przez DIVAR IP)
Metadane Video Analytics ∎ ∎ ∎
Obsługa nadmiarowej pamięci – – –
Obsługa DLA (tryb VRM) ∎ ∎ ∎ (1)

Integracja BRS – – –
DxR 400/600/700 – – ∎
Wirtualne wejścia – – ∎
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Sieciowe systemy wizyjne
Nadajniki i dekodery

Nadajniki Odbiorniki
▶VIP X1XF E ▶VIP X1XF ▶VIDEOJET multi 4000 ▶VIDEOJET decoder 3000 ▶VIDEOJET decoder 8000

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu VIP-X1XF-E VIP-X1XF VJM-4016 VJD-3000 VJD-8000
Opis Jednokanałowy  

nadajnik wizyjny
Jednokanałowy nadajnik 

premium
16-kanałowy nadajnik wizyjny 

z obsługą algorytmu H.264
Dekoder jedno-/

czterostrumieniowy
Dekoder wizyjny  

4K UHD i MP
Obraz/dźwięk Wejścia kamery 1 1 16 – –

Wyjścia monitora – – – 1 z 2
(HDMI, CVBS)

2
(mini DP)

Kodek sygnału wizyjnego H.264 H.264 H.264 High Profile H.264 M-JPEG, JPEG H.264, MPEG-4

Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 25/30@4CIF 25/30@4CIF 25/30@4CIF 30 przy 1080p  
(widok pojedynczy)  

60 przy 720p  
(widok pojedynczy)  
4x 25/30 przy 4CIF  
(widok poczwórny)

     2x 20 przy 12 MP
2x 30 przy 4 K

      4x 60 przy 1080p
      6x 30 przy 1080p

    8x 60 przy 720p

Wejście/wyjście audio 1/1 1/1 2/1 1/1 0/1 (przez wejście DP)
Transkodowanie bezpośrednio w urządzeniu – – – – –

Nośnik pamięci Rodzaj Karta SD Karta SD – – –
Pojemność 2 TB 2 TB – – –

Inteligencja Bezpośrednio do iSCSI ∎ ∎ ∎ – –
Analiza obrazu Motion+ IVA Motion+ – –

Interfejsy Wejście alarmowe 1 2 4 4 –
Wyjście przekaźnikowe 1 2 1 1 –
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎ ∎ – –

Inne Klawiatura – – – ∎ –
Matryca IP – – – ∎ –

∎ Dostępne — Niedostępne

▶Systemy modułowe

Numer modelu VIP X1600-B VIP X1600-XFB
 Opis System podstawowy System podstawowy
 Wnęki 4 4
 Ethernet Dwa porty 1 Gb/s  

(1 z przodu, 1 z tyłu)
Trzy porty 1 Gb/s  

(2 z przodu, 1 z tyłu)
 Gniazdo światłowodowe 

ze złączem SFP
– ∎

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu VIP X1600 XFM4A VIP X1600 XFM4B
Opis 4-kanałowy  

Moduł nadajnika z obsługą 
protokołu H.264

4-kanałowy  
Moduł nadajnika z Bilinx 

i obsługą protokołu H.264
Obraz/dźwięk Wejścia kamery 4 4

Kodek sygnału wizyjnego H.264 MP H.264 BP+ M-JPEG H.264 MP H.264 BP+ M-JPEG
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 25/30@4CIF 25/30@4CIF
Wejście/wyjście audio 2/1 2/1

Inteligencja Bezpośrednio do iSCSI ∎ ∎
Analiza obrazu IVA IVA

Interfejsy Wejście alarmowe 4 4
Wyjście przekaźnikowe 1 1
Gniazdo światłowodowe ze złączem SFP ∎ ∎
Zgodność ze standardem ONVIF ∎ ∎
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Sieciowe systemy wizyjne
Transkodery

Urządzenie interfejsu transkodera/sieci i alarmu
▶VIDEOJET connect 7000

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu VJC-7000-90
Opis 5-kanałowy przełącznik sieciowy/jednostrumieniowy transkoder

Obraz/dźwięk Wejścia kamery 4
Kodek sygnału wizyjnego H.264 High Profile
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s) 25/30@4CIF
Wejście/wyjście audio 1/–
Transkodowanie bezpośrednio w urządzeniu ∎

Nośnik pamięci Rodzaj CF
Pojemność 2 TB

Inteligencja Bezpośrednio do iSCSI –
Analiza obrazu –

Interfejsy Wejście alarmowe 4 styki beznapięciowe, 2 monitorowane wejścia alarmu antysabotażowego (z MIC IP 7000)
Wyjście alarmowe 3
Wyjście przekaźnikowe 1 (dla pompy spryskiwacza) (z MIC IP 7000)
Sieć (PoE) 1 x 10/100/1000Base-TX
Sieć UTP 2 x 10/100/1000Base-TX
Sieć światłowodowa 2 gniazda SFP (1000Base-FX)
Sieć łańcuchowa ∎ (maks. 50)

Inne Moc wyjściowa 95 W HiPoe
Sterownik pompy spryskiwacza ∎ (przekaźnik)
Obsługuje połączenia łańcuchowe  
wielu kamer

∎
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Sieciowe systemy wizyjne
Płaskie monitory ▶Wysoka rozdzielczość  

∎ Dostępne — Niedostępne

Numer modelu UML-193-90 UML-223-90 UML-273-90 UML-323-90 UML-423-90 UML-553-90
Wyświetlacz Rodzaj 19" LED 22" LED 27" LED 32" LED 42" LED 55" LED

Maksymalna rozdzielczość 
w pikselach

1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Rozdzielczość pozioma 650 TVL 650 TVL 650 TVL 650 TVL 650 TVL 650 TVL
Format obrazu 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9
Jasność (cd/m2) 250 250 300 350 500 450
Współczynnik kontrastu 1000:1 1000:1 3000:1 3000:1 4000:1 4000:1
Podświetlenie 30 000 godzin 30 000 godzin 30 000 godzin 50 000 godzin 50 000 godzin 50 000 godzin
Kąt widzenia 
(poziom x pion)

170° x 160° 170° x 160° 178° x 178° 178° x 178° 178° x 178° 178° x 178°

Całkowity sygnał wizyjny/wejścia przelotowe audio Pasywny Pasywny Pasywny Pasywny Pasywny Pasywny
Zgodne z PC ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Złącza Całkowity sygnał wizyjny 

(BNC)
– – 2 (przelotowe wizyjne) 2 (przelotowe wizyjne) 2 (przelotowe wizyjne) 2 (przelotowe wizyjne)

VGA ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
DVI-D ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
HDMI ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Dźwięk Wejście ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Głośnik ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Parametry mechaniczne Szerokość 448 mm 515 mm 642 mm 745 mm 977 mm 1256 mm
Wysokość 332 mm 370 mm 380 mm 440 mm 570 mm 727 mm
Głębokość 182 mm 182 mm 76 mm 77 mm 83 mm 83 mm
Waga 3,0 kg 3,6 kg 9,1 kg 12,5 kg 20 kg 32 kg

Zasilanie Zasilacz Wbudowany Wbudowany W zestawie Wbudowany Wbudowany Wbudowany
Pobór mocy 42 W 42 W 75 W 75 W 150 W 170 W

Pozostałe Obraz w obrazie – – – – – –
Blokada panelu przedniego ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Pilot na podczerwień – – – ∎ ∎ ∎

Kable w zestawie VGA ÷ VGA ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
DVI ÷ DVI ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Montaż Zgodność ze standardem 
VESA

∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Montaż w szafie typu rack – – – – – –
Stojak mocowany na stałe – – W zestawie UMM-LED32-SD UMM-LED42-SD UMM-LED42-SD
Stojak regulowany ∎ ∎ – – – –
Uchwyt naścienny 
stałopozycyjny

– – – – ST650 ST650

Uchwyt naścienny uchylno-
obrotowy

– – UMM-WMT-32 UMM-WMT-32 – –



Tradycja jakości i innowacji
Od ponad 125 lat marka Bosch jest synonimem 
jakości i niezawodności. Firma Bosch jest 
światowym dostawcą innowacyjnych technologii 
wspartych najwyższymi standardami serwisu 
i obsługi klienta.

Dział Bosch Security Systems oferuje wyjątkowo 
szeroki zakres rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa, dozoru, łączności i nagłaśniania, 
sprawdzających się w codziennych zastosowaniach 
na całym świecie — od obiektów rządowych 
i publicznych po firmy, szkoły i domy mieszkalne.
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