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Sistemas de vídeo

Reconsidere a segurança por vídeo
Na Bosch, nosso foco é inovar em 
segurança onde você mais precisa. 
Constantemente, nós ultrapassamos os 
limites da tecnologia para desenvolver 
soluções inteligentes que vão além das mais 
altas demandas de segurança da atualidade 
e fornecem vantagens claras de negócios 
que vão além da segurança. Acreditamos 
que a próxima etapa lógica para segurança 
é permitir que os clientes interpretem os 
dados para começar a adaptar essas 
enormes quantidades de dados de vídeo. 
A capacidade de interpretar dados de vídeo 
diretamente na origem ajuda a melhorar 
significativamente os níveis de segurança, 
bem como a oferecer vantagens claras 
de negócios.

Use o potencial oculto
Apesar das enormes quantidades de dados 
de vídeo coletados, as estatísticas apontam 
que apenas 10% dos dados são usados e a 
maioria dos dados coletados perde o valor 
segundos depois de ser gerada. Por que só 
estamos usando uma quantidade limitada 
de dados? Nós nos concentramos 
principalmente em fornecer as informações 

certas em caso de emergência ou 
a evidência correta após um ato criminoso.

Acreditamos que o futuro seja utilizar 
o potencial oculto e usar 100% dos dados 
de segurança por vídeo, permitindo que 
esses dados tenham mais utilidade para 
as empresas do que apenas segurança.

Análise de vídeo na borda
E o potencial oculto dos dados não usados? 
Não seria ótimo se os dados de vídeo 
capturados tivessem mais utilidade para 
as empresas do que apenas segurança? 
Com video analytics integrada por padrão, 
permitimos que os clientes interpretem 
os dados diretamente na origem, a fim de 
reatribuí-los e possibilitar a tomada de 
decisões mais inteligentes para os negócios. 
Qualquer coisa, desde o monitoramento de 
presença para reduzir contas de serviços 
até a identificação de padrões na atividade 
do cliente para melhorar as vendas por 
meio da identificação dos pontos principais 
nos ambientes de varejo. Ou então, 
a determinação de “barreiras no caminho” 
para otimizar o layout de lojas e aumentar 
a satisfação do cliente.

Camera Trainer
Apresentaremos o próximo passo em 
segurança por vídeo com câmeras que 
incorporam recursos de aprendizado de 
máquina integrados. O treinador de 
câmera permite que você personalize 
a análise de vídeo integrada para detectar 
o que é mais relevante para você. A câmera 
mantém as informações sobre novos 
objetos e situações definidos pelo usuário, 
ou quaisquer alterações subsequentes. 
Em seguida, ela refere-se a esses novos 
aprendizados durante o processamento 
das cenas e pode ser combinada a regras 
de alarme predeterminadas e filtros de 
objetos a fim de obter ainda mais precisão 
e flexibilidade.

Áreas de especialização
Para que possamos reconsiderar a segurança 
por vídeo, precisamos garantir o fornecimento 
de excelência em segurança por vídeo 
e gerenciamento de dados. É por esse motivo 
que nosso portfólio inteligente é baseado em 
nossas áreas de especialização: fornecer 
imagens relevantes de alta qualidade e taxas 

de bits mais eficientes com menos 
requisitos de armazenamento e carga 
de rede, bem como manter os dados 
de vídeo seguros.

A mais alta qualidade de imagem
A Bosch oferece imagens com a mais 
alta qualidade que usam tecnologias 
como resoluções de até 4K UHD, 
tecnologia starlight e faixas dinâmicas 
excelentes.

Gerenciamento inteligente de taxa 
de bits
A Bosch ajuda a reduzir a taxa de bits em 
até 80% e a diminuir significativamente 
a carga de rede e os requisitos de 
armazenamento sem comprometer 
a qualidade do vídeo.

Segurança de dados
As soluções de segurança por vídeo 
da Bosch oferecem várias medidas 
de software e hardware, como TPM 
(Trusted Platform Module, Módulo de 
plataforma confiável) integrado, para 
manter os dados de vídeo seguros.
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Interior Exterior

Câmeras fixas

NIN-63013-Axxx
60 fps a 720p

FLEXIDOME 
IP starlight 6000 VR

NIN-63023-Axxx
60 fps a 1080p, 

starlight

FLEXIDOME 
IP starlight 6000 VR

NDE-4502-A
30 fps a 1080p

FLEXIDOME 
IP 4000i

NDE-350x-AL
Até 5 MP

FLEXIDOME 
IP 3000i IR

NDE-5503-A
30 fps a 5 MP

FLEXIDOME 
IP 5000i

NDE-4502-AL
30 fps a 1080p, IR

FLEXIDOME 
IP 4000i IR

NDE-5502-AL
60 fps a 1080p, IR

FLEXIDOME 
IP starlight 5000i IR

NDE-5503-AL
30 fps a 5 MP, IR

FLEXIDOME 
IP 5000i IR

NDI-5502-AL
60 fps a 1080p

FLEXIDOME 
IP starlight 5000i

NBE-4502-AL
30 fps a 1080p

DINION 
IP 4000i IR

NBE-5503-AL
30 fps a 5 MP

DINION 
IP 5000i IR

NBE-6502-AL
60 fps a 1080p, 

starlight

DINION 
IP starlight 6000i IR

NBE-350x-AL
Até 5 MP

DINION 
IP 3000i IR

NDS-6004-FxxxE
30 fps a 12 MP

FLEXIDOME 
IP panoramic 

6000 (exterior)

Essential Video 
Analytics

NDI-4502-A
30 fps a 1080p

FLEXIDOME 
IP 4000i

NDI-5503-A
30 fps a 5 MP

FLEXIDOME 
IP 5000i

NDE-5502-A
60 fps a 1080p, IR

FLEXIDOME 
IP starlight 5000i IR

NDI-4502-AL
30 fps a 1080p, IR

FLEXIDOME 
IP 4000i IR

NDI-5502-A
60 fps a 1080p

FLEXIDOME 
IP starlight 5000i

NDI-5503-AL
30 fps a 5 MP, IR

FLEXIDOME 
IP 5000i IR

NBN-63013-B
60 fps a 720p, 

starlight

DINION 
IP starlight 6000 HD

NBN-63023-B
60 fps a 1080p, 

starlight

DINION 
IP starlight 6000 HD

NDV-350x-Fxx
Até 5 MP

FLEXIDOME 
IP micro 3000i

NTV-350x-FxxL
Até 5 MP

FLEXIDOME 
IP turret 3000i IR

Essential Video 
Analytics

NHT-8001-F
VGA

DINION 
IP thermal 8000

NDE-8503-R(T)
6 MP, starlight, 

120 dB

FLEXIDOME 
IP starlight 8000i

NDE-8502-R(T)
1080p, starlight, 

134 dB

FLEXIDOME 
IP starlight 8000i

NHT-8000-F
QVGA

DINION 
IP thermal 8000

NDE-8504-R(T)
4K UHD, starlight, 

120 dB

FLEXIDOME 
IP starlight 8000i

NAI-90022-AAA
30 fps a 1080p

DINION 
IP imager 9000 HD

NIN-73013-Axxx
60 fps a 720p, 

starlight

FLEXIDOME 
IP starlight 7000 VR

NIN-73023-Axxx
60 fps a 1080p, 

starlight

FLEXIDOME 
IP starlight 7000 VR

NDS-7004-FxxxE
30 fps a 12 MP

FLEXIDOME 
IP panoramic 7000 

(exterior)

Intelligent Video 
Analytics

NBN-73013-BA
60 fps a 720p, 

starlight

DINION 
IP starlight 7000 HD

NBN-73023-BA
60 fps a 1080p, 

starlight

DINION 
IP starlight 7000 HD

NBN-80052-BA
30 fps a 5 MP, 

starlight

DINION 
IP starlight 8000 MP

NBN-80122-CA
30 fps em UHD

DINION 
IP ultra 8000 MP

NIN-70122-Fx(A)
30 fps a 12 MP

FLEXIDOME 
IP panoramic 

7000 MP

NFN-70122-Fx(A)
30 fps a 12 MP, 

Embutida no teto

FLEXIDOME 
IP panoramic 7000 IC

Intelligent Video 
Analytics
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MIC-7522-Z32x
60 fps a 1080p, starlight, 
zoom de 30x, Intelligent 

Video Analytics

MIC 
IP starlight 7100i

MIC-7504-Z12B
4K UHD, zoom de 12x, 

Intelligent Video Analytics, 
estabilização de imagens

MIC 
IP ultra 7100i

MIC-9502-Z30xxx
60 fps a 1080p, fusion, 

Intelligent Video Analytics

MIC 
IP fusion 9000i

Exterior extremo

Óptica Óptica e térmica

NDP-5502-Z30L
60 fps a 1080p, IR, 

Essential Video Analytics

AUTODOME 
IP 5000i IR

NDP-5502-Z30
60 fps a 1080p, Essential 

Video Analytics

AUTODOME 
IP 5000i

NDP-5512-Z30L
60 fps a 1080p, 

starlight, IR, Essential 
Video Analytics

AUTODOME 
IP starlight 5000i IR

NDP-5512-Z30
60 fps a 1080p, starlight, 
Essential Video Analytics

AUTODOME 
IP starlight 5000i

AUTODOME 
IP starlight 7000i

NDP-7512-Z30
30 fps a 1080p, starlight, 
Intelligent Video Analytics

Exterior

Intelligent Video 
Analytics

Essential Video 
Analytics

NDP-4502-Z12
60 fps a 1080p, Essential 

Video Analytics

AUTODOME 
IP 4000i

NDP-5502-Z30C
Embutida no teto, 60 fps 
a 1080p, zoom de 30x, 

Essential Video Analytics

AUTODOME 
IP 5000i

NDP-5512-Z30C
Embutida no teto, 60 fps 

a 1080p,120 dB, Essential 
Video Analytics

AUTODOME 
IP starlight 5000i

AUTODOME 
IP 4000i

NDP-4502-Z12C
Embutida no teto, 60 fps 
a 1080p, zoom de 12x, 

Essential Video Analytics

NDP-7512-Z30CT
Embutida no teto, 60 fps a 
1080p, starlight, Intelligent 

Video Analytics

AUTODOME 
IP starlight 7000i

Interior

Essential Video 
Analytics

Intelligent Video 
Analytics

MIC-7604-Z12x-OC
30 fps em UHD, 12x,

Intelligent Video Analytics

MIC 
inteox 7100i

MIC-7604-Z12x
30 fps em UHD, 12x,

Intelligent Video Analytics

MIC 
inteox 7100i 

MIC-7602-Z30x-OC
30 fps a 1080p, 30x, 

starlight, Intelligent Video 
Analytics

MIC 
inteox 7100i

MIC-7602-Z30x
30 fps a 1080p, 30x, 

Intelligent Video Analytics

MIC 
inteox 7100i 

AUTODOME
inteox 7000i

NDP-7602-Z30x
30 fps a 1080p, 

starlight, Intelligent 
Video Analytics

MIC-7602-Z30x
30 fps a 1080p, 30x, versão 

aprimorada,
Intelligent Video Analytics

MIC 
inteox 7100i

Câmeras móveis
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Essential Video Analytics Intelligent Video Analytics

A Essential Video Analytics é a solução de análise ideal para pequenas e médias empresas, 
grandes lojas varejistas, prédios comerciais, armazéns e plataformas logísticas. Ela pode 
ser usada para detecção avançada de invasão (como sondar alarmes e identificar uma 
pessoa ou um objeto que entra em um campo predefinido), impondo regulamentos de saúde 
e segurança, como áreas de estacionamento proibido, detectando saídas de emergência 
bloqueadas ou objetos que foram esquecidos e analisando o comportamento em ambientes 
de varejo.

A Intelligent Video Analytics oferece uma solução de última geração de análise de vídeo 
integrada e foi projetada especificamente para os ambientes mais exigentes. Essa solução 
moderna é ideal para aplicações críticas, como proteção do perímetro de aeroportos, 
infraestruturas críticas e prédios públicos, patrulha de fronteira e monitoramento de tráfego 
(por exemplo, detecção de caminho errado, contagens de tráfego e carros estacionados). 
A Intelligent Video Analytics pode fazer tudo que a Essential Video Analytics faz.

A Intelligent Video Analytics também apresenta o exclusivo recurso de executar análise de conteúdo 
de vídeo por longas distâncias e de diferenciar entre eventos de segurança genuínos e acionadores 
conhecidos de alarmes falsos, como neve, vento (árvores balançando), chuva, granizo e reflexos na 
água que podem dificultar a interpretação de dados de vídeo. As câmeras com Intelligent Video 
Analytics também são extremamente resistentes à vibração causada por ventos severos, tráfego 
urbano ou bicicletas estacionadas apoiadas na coluna da câmera.

Contagem de pessoas

alarme de filas

Aplicação de regulamentos 
de segurança

Rastreamento 
de navios

Monitoramento 
de tráfego

Proteção do perímetro
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Próximo passo:

Crie seu próprio aplicativo específico do cliente:

A plataforma de câmera aberta INTEOX permite total liberdade para o novo 
desenvolvimento, permitindo que integradores de sistema e outros interessados criem 
soluções específicas para o cliente, consistindo em aplicativos, software e serviços. 

Selecione um ou 
vários aplicativos 

disponíveis na 
Application Store 

Security and 
Safety Things

Use a análise de vídeo 
integrada e a tecnologia 

Camera Trainer 
para personalizar 

a solução para detectar 
objetos ou situações 

específicas do usuário

Soluções baseadas na INTEOX:

Estabeleça o nível 
mais alto de 

segurança dos 
dados e proteção 

da privacidade

Garantem 
desempenho 
excepcional

Soluções projetadas 
para durar

Utilize a poderosa 
plataforma de 

hardware INTEOX, 
que oferece 

suporte à análise 
baseada em rede 

neural (inteligência 
artificial)

MIC inteox 7100i

 FLEXIDOME inteox 7100i*

AUTODOME inteox 7000i

DINION inteox 7100i*

Desenvolvimento 
rápido e fácil graças 

a um sistema 
operacional aberto

Use ferramentas, 
bibliotecas 

e documentação

Comece por meio do 
uso inteligente de 

dados específicos do 
cliente (metadados) 
gerados por câmeras 

INTEOX 

A criação de soluções específicas para o cliente começa com 
liberdade de escolha:

Câmeras fixas

Câmeras móveis

*Disponível no final de 2020

 Fáceis de instalar, 
gerenciar e usar

Instale e execute 
aplicativos com 
segurança em 

câmeras INTEOX

Crie seus próprios 
aplicativos 
específicos 
do cliente

As possibilidades ilimitadas começam aqui
Bem-vindo à INTEOX

SO 
aberto



8

Localize, acompanhe e amplie em novas 
possibilidades que entusiasmam

Câmeras inteox AUTODOME

AUTODOME inteox 7000i

Use o Intelligent Video Analytics para criar 
seus próprios aplicativos:

Especificações:

Gabinete:

Analise dados 
valiosos, utilize-os em 
uma ampla variedade

Crie aplicativos 
usando 16 

algoritmos de 
análise de vídeo 

integrados

Crie aplicativos 
com a tecnologia 
Camera Trainer

Modelos específicos 
para o classificador 

de objetos ITS 

Adicionar aplicativos 
posteriormente com 

segurança

AUTODOME inteox 7000i

Intelligent Video Analytics:

*Disponível em firmware 7.80

dB

H.265

16

Suporta condições 
 climáticas desafiadoras

30 fps 120 dB

30x

Altos impactos
IK10

IP66 NEMA-4X

Intelligent 
 Tracking*

Análise de 
vídeo durante 
o movimento

Análise de vídeo 
extremamente 

resistente 
a vibrações 

Análise de 
conteúdo de 

vídeo a grandes 
distâncias

Alertas confiáveis 
mesmo em condições 

climáticas extremas

fps
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Novas possibilidades que entusiasmam 
ao extremo

Câmeras inteox MIC

Extremamente resistente:

Suporta 
condições 
climáticas 

desafiadoras

MIC inteox 7100i 
(básico) 1080p

MIC inteox 7100i 
(avançado) 1080p

MIC inteox 7100i 
(avançado) 4K UHD

Especificações:

IK10

Altos impactos

IK10
IEC 62262

Intelligent Video Analytics: Use o Intelligent Video Analytics para 
criar seus próprios aplicativos:

Análise de vídeo 
extremamente 

resistente 
a vibrações 

Análise de 
conteúdo de 

vídeo a grandes 
distâncias

Analise dados 
valiosos, utilize-os 

em uma ampla 
variedade

Crie aplicativos 
usando 

16 algoritmos 
de análise de 

vídeo integrados

Crie aplicativos 
com a tecnologia 
Camera Trainer

Alertas confiáveis 
mesmo em 
condições 
climáticas 
extremas

imagem óptica 
estabilização

Iluminador 
opcional

descongelador 
de janelaindustrial 

300 m

550 m

550 m

Resistente 
a choque 

e vibração

MIL-STD-167-1A

*Disponível em firmware 7.80

Intelligent 
 Tracking*

Análise de 
vídeo durante 
o movimento

Modelo com classificador 
de objetos com base 

em IA disponível

Adicionar aplicativos 
posteriormente 
com segurança

MIC inteox 7100i

120 dB

30x 12xH.265



10

Vídeo IP
Câmeras dome

▶FLEXIDOME IP turret 3000i IR ▶FLEXIDOME IP micro 3000i ▶FLEXIDOME IP micro 5000

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NTV-3502-FxxL NTV-3503-FxxL NDV-3502-Fxx NDV-3503-Fxx NUC-51022-FX NUC-51051-FX
Análise de vídeo 
na borda

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

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Streaming inteligente ▶ ∎ ∎ ∎ ∎ – –
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ▶ ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima ▶ HD 1080p 5 MP HD 1080p 5 MP HD 1080p 5 MP
Tipo do sensor de imagem ▶ 1/2,8" CMOS 1/2,9" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,9" CMOS 1/2,7" 1/3"
Máx. de quadros por segundo (fps) ▶ 30 fps a 1080p 20 fps a 5,3 MP, 

25 fps a 4,1 MP
30 fps a 1080p 20 fps a 5,3 MP, 

25 fps a 4,1 MP
30 fps a 1080p 12 fps a 5 MP

Interior/exterior ▶ ∎/– ∎/– ∎/– ∎/– ∎/∎ ∎/∎

Dia/noite ∎ ∎ ∎ (eletrônico) ∎ (eletrônico) ∎ (eletrônico) ∎ (eletrônico)

Wide Dynamic Range (WDR) ▶ 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB 76 dB 65 dB

Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Microfone integrado ▶ ∎ ∎ ∎ ∎ – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ▶ –/∎ –/∎ –/∎ –/∎ –/– –/–

Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Rastreamento de regiões de interesse ▶ ∎ ∎ ∎ ∎ – –

Modo de vídeo vertical ▶ ∎ ∎ ∎ ∎ – –

Acionamento de 
alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento 
por vídeo

∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada ▶ ∎ ∎ ∎ ∎ – –

Detecção de áudio ▶ ∎ ∎ ∎ ∎ – –

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) ▶ 0,06 lux 0,5 lux 0,06 lux 0,5 lux 0,4 lux (F4)
1 lux (F2)

0,8 lux (F4)
2 lux (F2)

Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) ▶ 0,015 lux 0,2 lux 0,015 lux 0,2 lux – –

Visão noturna ▶ ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho) – – – –

Alcance máximo à noite ▶ 15 m 15 m – – – –

Lente Varifocal automática – – – – – –

Distância focal ▶ 2,3 mm (F02) 
2,8 mm (F03)

2,3 mm (F02) 
2,8 mm (F03)

2,3 mm (F02) 
2,8 mm (F03)

2,3 mm (F02) 
2,8 mm (F03)

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

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

Ângulo de visão horizontal (HAoV) ▶ 132° (F02) 
118° (F03)

118° (F02) 
94° (F03)

132° (F02) 
118° (F03)

118° (F02) 
94° (F03)

97° (F4)
135° (F2)

69° (F4)
105° (F2)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

▶ 17/7/3/2(F02) 
28/11/6/3(F03)

37/15/7/4(F02) 
57/23/11/6(F03)

17/7/3/2 (F02) 
28/11/6/3 (F03)

37/15/7/4 (F02) 
57/23/11/6 (F03)

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

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

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme ▶ 1/1 1/1 1 / 1 1 / 1 –/– –/–

Entrada/saída de áudio ▶ ∎ (microfone integrado)/∎ ∎ (microfone integrado)/∎ ∎ (microfone integrado)/∎ ∎ (microfone integrado)/∎ – –

Monitor de exibição híbrida/pública ▶ –/– –/– –/– –/– –/∎ –/∎

Gabinete Grau de proteção climática ▶ – – – – IP66 IP66

Resistente a vandalismo IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Temperatura operacional ▶ -20 °C a +50 °C
(-4 ⁰F a 104 ⁰F)

-20 °C a +50 °C
(-4 °F a 104 °F)

-20 °C a 50 °C 
(-4 °F a 122 °F)

-20 °C a 50 °C 
(-4 °F a 122 °F)

-30 °C a 50 °C 
(-22 °F a 122 °F)

-30 °C a 50 °C 
(-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ▶ ∎/∎/- ∎/∎/- ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/–/– ∎/–/–

5 MP5 MP 5 MP 1080p1080p 1080p
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Vídeo IP
Câmeras dome

▶FLEXIDOME IP 3000i IR

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NDE-3502-AL NDE-3503-AL
Análise de vídeo 
na borda

Essential Video Analytics ∎ ∎

Intelligent Video Analytics – –

Gerenciamento de taxa 
de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎

Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima ▶ HD 1080p 5 MP
Tipo do sensor de imagem ▶ 1/2,8" CMOS 1/2,9" CMOS

Máx. de quadros por segundo (fps) ▶ 30 fps a 1080p 20 fps a 5,3 MP
25 fps a 4,1 MP

Interior/exterior –/∎ –/∎

Dia/noite ∎ ∎

Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB 120 dB

Conformidade com ONVIF ∎ ∎

Microfone integrado – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎

Máscara de privacidade ∎ ∎

Rastreamento de regiões de interesse ∎ ∎

Modo de vídeo vertical ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎

Detecção de áudio ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) ▶ 0,06 lux 0,5 lux

Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) ▶ 0,015 lux 0,2 lux

Visão noturna ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho)

Alcance máximo à noite 30 m 30 m

Lente Varifocal automática ∎ ∎

Distância focal 3,2 - 10 mm 3,2 - 10 mm

Ângulo de visão horizontal (HAoV) ▶ 33° - 104° 30° - 89°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(Distâncias de acordo com o padrão EN-50132-7)

▶ 30-75/12-30/6-15/3-8 63-141/25-56/13-28/6-14

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade 

∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por 
alarme, clipes de vídeo ou exportação 

de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por 
alarme, clipes de vídeo ou exportação 

de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 1/1 1/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎

Monitor de exibição híbrida/pública –/– –/–

Gabinete Grau de proteção climática IP66 IP66

Resistente a vandalismo IK10 IK10

Temperatura operacional -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/– ∎/∎/–
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Vídeo IP
Câmeras dome

▶FLEXIDOME IP 4000i ▶FLEXIDOME IP 4000i ▶FLEXIDOME IP 4000i IR ▶FLEXIDOME IP 4000i IR 

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NDI-4502-A NDE-4502-A NDI-4502-AL NDE-4502-AL
Análise de vídeo 
na borda

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

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 1080p HD 1080p HD 1080p HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9"
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps a 1080p 30 fps a 1080p 30 fps a 1080p 30 fps a 1080p
Interior/exterior ▶ ∎/ – ∎/∎ ∎/ – ∎/∎
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 90 dB 90 dB 90 dB 90 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado ▶ ∎ – ∎ –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎ –/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – – – –
Modo de vídeo vertical ∎ ∎ ∎ ∎

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎ ∎ ∎ ∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,1 lux 0,1 lux 0,1 lux 0,1 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) ▶ 0,02 lux 0,02 lux 0 lux (IR ativado) 0 lux (IR ativado)
Visão noturna ▶ – – ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho)
Alcance máximo à noite ▶ – – 30 m (98 pés) 30 m (98 pés)

Lente Varifocal automática ∎ ∎ ∎ ∎
Distância focal 3 - 10 mm 3 - 10 mm 3 - 10 mm 3 - 10 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 37° - 106° 37° - 106° 37° - 106° 37° - 106°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar (distâncias 
de acordo com o padrão 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

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎ ∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme 1/1 1/1 1/1 1/1
Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Gabinete Grau de proteção climática ▶ – IP66 – IP66
Resistente a vandalismo ▶ IK04 IK10 IK04 IK10
Temperatura operacional ▶ -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) -40 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) -40 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎



Interior Interior ExteriorExterior
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Vídeo IP
Câmeras dome

▶FLEXIDOME IP 5000i ▶FLEXIDOME IP 5000i ▶FLEXIDOME IP 5000i IR ▶FLEXIDOME IP 5000i IR

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NDI-5503-A NDE-5503-A NDI-5503-AL NDE-5503-AL
Análise de vídeo 
na borda

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

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima 5 MP 5 MP 5 MP 5 MP
Tipo do sensor de imagem 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9"
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps a 5 MP 30 fps a 5 MP 30 fps a 5 MP 30 fps a 5 MP
Interior/exterior ▶ ∎/– ∎/∎ ∎/– ∎/∎
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado ▶ ∎ – ∎ –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – – – –
Modo de vídeo vertical ∎ ∎ ∎ ∎

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎ ∎ ∎ ∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,24 lux 0,24 lux 0,24 lux 0,24 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) ▶ 0,03 lux 0,03 lux 0 lux (IR ativado) 0 lux (IR ativado)
Visão noturna ▶ – – ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho)
Alcance máximo à noite ▶ – – 30 m (98 pés) 30 m (98 pés)

Lente Varifocal automática ∎ ∎ ∎ ∎
Distância focal 3 - 10 mm 3 - 10 mm 3 - 10 mm 3 - 10 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 31° - 99° 31° - 99° 31° - 99° 31° - 99°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão 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

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎ ∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, Clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, Clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, Clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, Clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 1/1 1/1 1/1 1/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Gabinete Grau de proteção climática ▶ – IP66 – IP66
Resistente a vandalismo ▶ IK04 IK10 IK04 IK10
Temperatura operacional ▶ -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) -40 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) -40 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎
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Vídeo IP
Câmeras dome

▶FLEXIDOME IP starlight 5000i ▶FLEXIDOME IP starlight 5000i ▶FLEXIDOME IP starlight 5000i IR ▶FLEXIDOME IP starlight 5000i IR

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NDI-5502-A NDI-5502-AL NDE-5502-A NDE-5502-AL
Análise de vídeo 
na borda

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

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 1080p HD 1080p HD 1080p HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8"
Máx. de quadros por segundo (fps) 60 fps a 1080p 60 fps a 1080p 60 fps a 1080p 60 fps a 1080p
Interior/exterior ▶ ∎/ – ∎/∎ ∎/ – ∎/∎
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 146 dB 146 dB 146 dB 146 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado ▶ ∎ – ∎ –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – – – –
Modo de vídeo vertical ∎ ∎ ∎ ∎

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento 
por vídeo

∎ ∎ ∎ ∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,0225 lux 0,0225 lux 0,0225 lux 0,0225 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,0051 lux 0,0051 lux 0,0051 lux 0,0051 lux
Visão noturna ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight)
Alcance máximo à noite ▶ – – IV 45 m (148 pés) IV 45 m (148 pés)

Lente Varifocal automática ∎ ∎ ∎ ∎
Distância focal 3 - 10 mm 3 - 10 mm 3 - 10 mm 3 - 10 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 37° - 106° 37° - 106° 37° - 106° 37° - 106°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar (distâncias 
de acordo com o padrão 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

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎ ∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 1/1 1/1 1/1 1/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Gabinete Grau de proteção climática ▶ – IP66 – IP66
Resistente a vandalismo ▶ IK04 IK10 IK04 IK10
Temperatura operacional ▶ -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) -40 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) -40 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎

Interior Exterior Interior Exterior
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Vídeo IP
Câmeras dome

▶FLEXIDOME IP starlight 6000 VR ▶FLEXIDOME IP starlight 7000 VR ▶FLEXIDOME IP starlight 6000 VR ▶FLEXIDOME IP starlight 7000 VR

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NIN-63013-Axxx NIN-73013-Axxx NIN-63023-Axxx NIN-73023-Axxx
Análise de vídeo 
na borda

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

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima ▶ 720p 720p 1,3 MP/1080p 1,3 MP/1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8"
Máx. de quadros por segundo (fps) ▶ 60 fps a 720p 60 fps a 720p 60 fps a 1,3 MP/1080p 60 fps a 1,3 MP/1080p
Interior/exterior ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado – – – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse ∎ ∎ ∎ ∎
Modo de vídeo vertical ∎ ∎ ∎ ∎

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,0075 lux 0,0075 lux 0,0075 lux 0,0075 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,0011 lux 0,0011 lux 0,0011 lux 0,0011 lux
Visão noturna ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight)
Alcance máximo à noite – – – –

Lente Varifocal automática ∎ ∎ ∎ ∎
Distância focal ▶ 3 - 9 mm (A3xx) 3 - 9 mm (A3xx)

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

10 - 23 mm (A10xx)
Ângulo de visão horizontal (HAoV) ▶ 37° – 117° (A3xx) 37° – 117° (A3xx)

14,4° – 32° (A10xx)
37° – 117° (A3xx) 37° – 117° (A3xx)

14,4° – 32° (A10xx)
Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar (distâncias 

de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)
▶ 16-77/6-30/3-15/2-8 (A3xx) 16-77/6-30/3-15/2-8 (A3xx)

89-203/35-80/18-41/9-20 (A10xx)
24-115/9-46/5-23/2-12 (A3xx) 24-115/9-46/5-23/2-12 (A3xx)

134-304/53-121/27-61/13-30 (A10xx)
Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 

de integridade
∎ ∎ ∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, Clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, Clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, Clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, Clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 2/1 2/1 2/1 2/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Gabinete Grau de proteção climática IP66 e NEMA tipo 4X IP66 e NEMA tipo 4X IP66 e NEMA tipo 4X IP66 e NEMA tipo 4X
Resistente a vandalismo IK10 IK10 IK10 IK10
Temperatura operacional -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
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Vídeo IP
Câmeras dome

▶FLEXIDOME IP starlight 8000i

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NDE-8502-R(T) NDE-8503-R(T) NDE-8504-R(T)
Comissionamento 
remoto

Giro/inclinação/rolagem/zoom (PTRZ) motorizado com 
suporte sem fio

∎ ∎ ∎

Análise de vídeo 
na borda

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

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima ▶ HD 1080p 6 MP 4K UHD
Tipo do sensor de imagem ▶ 1/2,8" 1/1,8" 1/1,8"
Máx. de quadros por segundo (fps) ▶ 60 30 30
Interior/exterior ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Dia/noite ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) ▶ HDR de 134 dB HDR de 120 dB HDR de 120 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎
Microfone integrado – – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse ∎ ∎ ∎
Modo de vídeo vertical ∎ ∎ ∎

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) ▶ 0,007 lux (R)/0,013 lux (RT) 0,040 lux (R)/0,084 lux (RT) 0,040 lux (R)/0,086 lux (RT)
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) ▶ 0,0011 lux (R)/0,0031 lux (RT) 0,0059 lux (R)/0,0135 lux (RT) 0,0059 lux (R)/0,0165 lux (RT)
Visão noturna ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight)
Alcance máx. à noite (alcance IR) – – –

Lente Varifocal automática ∎ (P-iris) ∎ (P-iris) ∎ (P-iris)
Distância focal ▶ 3 - 9 mm (R)/10 - 23 mm (RT) 3,9 - 10 mm (R)/12 - 40 mm (RT) 3,9 - 10 mm (R)/12 - 40 mm (RT)
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 37º - 117º (R)/14,4º - 32º (RT) 44º - 117º (R)/36º - 12,6º (RT) 44º - 117º (R)/36º - 12,6º (RT)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar (m)
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

▶ 24-115/9-46/5-23/2-12 134-304/53-121/27-
61/13-30

40-162/16-64/8-32/4-16 201-591/80-235/40-
118/20-59

47-190/195-75/9-38/5-19
236-696/94-276/47-139/24-70

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade 

∎ (2 slots) ∎ (2 slots) ∎ (2 slots)

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme, 
clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por alarme, 
clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por alarme, 
clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme Saída 2/1 + 12 V 50 mA Saída 2/1 + 12 V 50 mA Saída 2/1 + 12 V 50 mA
Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública – – –

Gabinete Grau de proteção climática IP66 e NEMA tipo 4X IP66 e NEMA tipo 4X IP66 e NEMA tipo 4X
Resistente a vandalismo IK10+ IK10+ IK10+
Temperatura operacional -50 ºC a +60 ºC

(-58 ºF a +140 ºF)
-50 ºC a +60 ºC

(-58 ºF a +140 ºF)
-50 ºC a +60 ºC

(-58 ºF a +140 ºF)
Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎

Acessórios Compatível com montagem modular ∎ ∎ ∎

1080p 6 MP 4K UHD



interior exterior
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Vídeo IP
Câmeras dome

▶FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP ▶FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NUC-52051-F0 NUC-52051-F0E
Análise de vídeo 
na borda

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics – –

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima 5 MP 5 MP
Tipo do sensor de imagem 1/3" 1/3"
Máx. de quadros por segundo (fps) 15 fps 15 fps
Interior/exterior ▶ ∎/– ∎/∎
Dia/noite ∎ (eletrônico) ∎ (eletrônico)
Wide Dynamic Range (WDR) 81 dB 81 dB 
Conformidade com ONVIF ∎ ∎
Microfone integrado ▶ ∎ –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎
Dewarping na borda – –
Máscara de privacidade ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – –

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada – –
Detecção de áudio ▶ ∎ –
Intelligent Tracking PTZ – –

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,36 lux 0,36 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,12 lux 0,12 lux
Visão noturna – –
Alcance máximo à noite – –

Lente Distância focal 1,19 mm 1,19 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 360° 360°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

19/7/4/1 19/7/4/1

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme,
 Clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por alarme,
 Clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme – –
Entrada/saída de áudio – –
Monitor de exibição híbrida/pública – –

Gabinete Grau de proteção climática ▶ – IP66
Resistente a vandalismo ▶ IK4 IK10
Temperatura operacional ▶ -20 °C a +50 °C (-4 °F a 104 °F) -30 °C a +50 °C (-22 °F a 122 °F) 

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/– ∎/∎/–



interior embutida 
no teto exterior
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Vídeo IP
Câmeras dome

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

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NIN-70122-Fx(A) NFN-70122-Fx(A) NDS-6004-FxxxE/NDS-7004-FxxxE
Análise de vídeo 
na borda

Essential Video Analytics ▶ ∎ (dependendo do modelo) ∎ modelo 6000 ∎ modelo 6000
Intelligent Video Analytics ▶ ∎ (dependendo do modelo) ∎ modelo 7000 ∎ modelo 7000

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima 12 MP 12 MP 12 MP
Tipo do sensor de imagem 1/2,3" 1/2,3" 1/2,3"
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps 30 fps 30 fps
Interior/exterior ▶ ∎/– ∎/– ∎/∎
Dia/noite ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 92 dB (com IAE + 16 dB) 92 dB (com IAE + 16 dB) 92 dB (com IAE + 16 dB)
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎
Microfone integrado ▶ ∎ – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎ (região personalizada)/∎ ∎ (região personalizada)/∎ ∎ (região personalizada)/∎
Dewarping na borda ∎ ∎ ∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse ∎ ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ▶ ∎ – –
Intelligent Tracking PTZ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,46 lux (F1)
0,55 lux (F0)

0,46 lux (F1)
0,55 lux (F0)

0,46 lux (lente de 180°)
0,55 lux (lente de 360°)

Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,15 lux (F1)
0,18 lux (F0)

0,15 lux (F1)
0,18 lux (F0)

0,15 lux (lente de 180°)
0,18 lux (lente de 360°)

Visão noturna – – –
Alcance máximo à noite – – –

Lente Distância focal 2,1 mm (F1)
1,6 mm (F0)

2,1 mm (F1)
1,6 mm (F0)

2,1 mm (lente de 180°)
1,6 mm (lente de 360°)

Ângulo de visão horizontal (HAoV) 180° (F1)
360° (F0)

180° (F1)
360° (F0)

180° (lente de 180°)
360° (lente de 360°)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

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)

19/12/6,5/3,5 (lente de 180°)
19/8,5/4,5/2 (lente de 360°)

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme, 
publicação de JPEG de melhor detecção facial 

(somente modelos IVA), clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por alarme, 
publicação de JPEG de melhor detecção facial 

(somente modelos IVA), clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por alarme, 
publicação de JPEG de melhor detecção facial 

(somente modelos IVA), clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme – – –
Entrada/saída de áudio – – –
Monitor de exibição híbrida/pública – – –

Gabinete Grau de proteção climática ▶ – – IP66
Resistente a vandalismo IK6 IK6 IK10
Temperatura operacional ▶ -20 ⁰C a +40 °C (-4 ⁰F a 104 ⁰F) -20 ⁰C a +40 °C (-4 ⁰F a 104 ⁰F) -30 ⁰C a +45 °C (-22 ⁰F a 113 ⁰F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ∎/–/– ∎/–/– ∎/–/–



1080p 5 MP
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Vídeo IP
Câmeras fixas

▶DINION IP 5000 HD ▶DINION IP 5000 MP

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NBN-50022-xxx NBN-50051-xxx
Análise de vídeo 
na borda

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics – –

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima ▶ HD 1080p 5 MP
Tipo do sensor de imagem ▶ 1/2,7" 1/3"
Máx. de quadros por segundo (fps) ▶ 30 fps a 1080p 12 fps a 5 MP
Interior/exterior ∎/∎ (com caixa) ∎/∎ (com caixa)
Dia/noite ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) ▶ 76 dB 81 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎
Microfone integrado ∎ ∎

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ▶ –/∎ –/–
Máscara de privacidade ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – –

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada – –
Detecção de áudio ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) ▶ 0,25 lux 0,35 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,05 lux 0,05 lux
Visão noturna – –
Alcance máximo à noite – –

Lente Back focus automático (ABF) – –
Varifocal automática – –
Distância focal 3,3 - 12 mm (V3)/montagem CS 3,3 - 12 mm (V3)/montagem CS
Ângulo de visão horizontal (HAoV) ▶ 34° – 110° (V3) 25° – 82° (V3)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

▶ 27 - 125/11 - 50/5 - 25/3 - 13 (V3) 60-234/24-93/12-47/6-23 (V3)

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme, 
clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por alarme, 
clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme 1/1 1/1
Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública ∎/∎ ∎/∎

Gabinete Grau de proteção climática – –
Resistente a vandalismo – –
Temperatura operacional -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/– ∎/∎/–
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Vídeo IP
Câmeras fixas 

▶DINION IP 3000i IR ▶DINION IP 4000i IR ▶DINION IP 5000i IR ▶DINION IP starlight 6000i IR

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NBE-3502-AL NBE-3503-AL NBE-4502-AL NBE-5503-AL NBE-6502-AL
Análise de vídeo 
na borda

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

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima ▶ HD 1080p 5 MP HD 1080p 5 MP HD 1080p
Tipo do sensor de imagem ▶ 1/2,8" CMOS 1/2,9" CMOS 1/2,9" 1/2,9" 1/2,8"
Máx. de quadros por segundo (fps) ▶ 30 fps a 1080p 20 fps a 5,3 MP, 

25 fps a 4,1 MP
30 fps a 1080p 30 fps a 5 MP 60 fps a 1080p

Interior/exterior ▶ –/∎ –/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) ▶ 120 dB 120 dB 85 dB 120 dB 146 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado – – – – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ▶ –/∎ –/∎ –/∎ ∎/∎ ∎/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Modo de vídeo vertical ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) ▶ 0,06 lux 0,5 lux 0,052 lux 0,369 lux 0,0225 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) ▶ 0,015 lux 0,2 lux 0 lux (IR ativado) 0 lux (IR ativado) 0 lux (IR ativado)
Visão noturna ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho) ∎ (Infravermelho) ∎ (Infravermelho)
Alcance máximo à noite ▶ 30 m 30 m 60 m (196 pés) 50 m (164 pés) 60 m (196 pés)

Lente Back focus automático (ABF) – – – – –
Varifocal automática ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Distância focal ▶ 3,2 - 10 mm 3,2 - 10 mm 2,8 - 12 mm 2,7 - 12 mm 2,8 - 12 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) ▶ 33° - 104° 30° - 89° 33° - 100° 28° - 95° 33° - 100°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

▶ 30-75/12-30/6-15/3-8 63-141/25-56/13-28/6-14 33-130/13-51/6-26/3-13 56-246/22-98/11-49/6-25 33-130/13-51/6-26/3-13

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública –/– –/– ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Gabinete Grau de proteção climática ▶ IP66 IP66 IP67 IP67 IP67
Resistente a vandalismo IK10 IK10 IK10 IK10 IK10
Temperatura operacional ▶ -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ▶ ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎

1080p1080p 5 MP5 MP starlight



720p720p 1080p1080p
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Vídeo IP
Câmeras fixas

▶DINION IP starlight 6000 HD ▶DINION IP starlight 7000 HD ▶DINION IP starlight 6000 HD ▶DINION IP starlight 7000 HD

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NBN-63013-B ** NBN-73013-BA ** NBN-63023-B ** NBN-73023-BA **
Análise de vídeo 
na borda

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

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima ▶ 720p 720p 1080p 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8"
Máx. de quadros por segundo (fps) ▶ 60 fps a 720p 60 fps a 720p 60 fps a 1,3 MP/1080p 60 fps a 1,3 MP/1080p
Interior/exterior ∎/∎(com caixa) ∎/∎(com caixa) ∎/∎(com caixa) ∎/∎(com caixa)
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado – – – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse ∎ ∎ ∎ ∎
Modo de vídeo vertical ∎ ∎ ∎ ∎

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,0069 lux 0,0069 lux 0,0069 lux 0,0069 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,0008 lux 0,0008 lux 0,0008 lux 0,0008 lux
Visão noturna ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight)
Alcance máximo à noite – – – –

Lente Back focus automático (ABF) ∎ ∎ ∎ ∎
Varifocal automática – – – –
Distância focal Lentes vendidas separadamente 

Instalação C/CS
1,8 - 3 mm, 3,8 - 13 mm, 9 - 40 mm

Lentes vendidas separadamente 
Instalação C/CS

1,8 - 3 mm, 3,8 - 13 mm, 9 - 40 mm

Lentes vendidas separadamente 
Instalação C/CS

1,8 - 3 mm, 3,8 - 13 mm, 9 - 40 mm

Lentes vendidas separadamente 
Instalação C/CS

1,8 - 3 mm, 3,8 - 13 mm, 9 - 40 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) Dependendo da lente opcional Dependendo da lente opcional Dependendo da lente opcional Dependendo da lente opcional

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar (distâncias 
de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

Dependendo da lente opcional Dependendo da lente opcional Dependendo da lente opcional Dependendo da lente opcional

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎ ∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, Clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, Clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, Clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, Clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 2/1 2/1 2/1 2/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Gabinete Grau de proteção climática Dependendo da caixa opcional Dependendo da caixa opcional Dependendo da caixa opcional Dependendo da caixa opcional
Resistente a vandalismo Dependendo da caixa opcional Dependendo da caixa opcional Dependendo da caixa opcional Dependendo da caixa opcional
Temperatura operacional -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–

** Lente não inclusa
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Vídeo IP
Câmeras fixas

▶DINION IP starlight 8000 MP ▶DINION IP ultra 8000 MP

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NBN-80052-BA** NBN-80122-CA**
Análise de vídeo 
na borda

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima ▶ 5 MP (16:9)/5,5 MP (4:3) 12 MP (4:3)/UHD (16:9)
Tipo do sensor de imagem ▶ 1/1,8" 1/2,3"
Máx. de quadros por segundo (fps) ▶ 30 fps a 5 MP 20 fps a 12 MP, 30 fps em UHD
Interior/exterior ∎/∎ (com caixa) ∎/∎ (com caixa)
Dia/noite ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) ▶ 97 dB (5 MP)/105 dB (1080p) (com IAE + 16 dB) 92 dB (com IAE + 16 dB)
Conformidade com ONVIF ∎ ∎
Microfone integrado – –
Power Over Ethernet (PoE) ∎ ∎

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse ∎ ∎

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) ▶ 0,0121 lux (5 MP)
0,0083 lux (1080p)

0,11 lux

Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) ▶ 0,004 lux (5 MP)
0,0028 lux (1080p)

0,037 lux

Visão noturna ▶ ∎ (starlight) –
Alcance máximo à noite – –

Lente Back focus automático (ABF) ∎ ∎
Varifocal automática – –
Distância focal ▶ Montagem C/CS

4,1-9 mm/12,5-50 mm
Cúpula fixa de montagem C/CS-35 mm/50 mm/75 mm

Lente P-iris 4-13 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) Dependendo da lente opcional Dependendo da lente opcional

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

Dependendo da lente opcional Dependendo da lente opcional

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade 

∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme, publicação de JPEG 
de melhor detecção facial (somente modelos IVA), clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG 

Publicação de JPEG automática ou por alarme, publicação de JPEG 
de melhor detecção facial (somente modelos IVA), clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG 
Conexões Entrada/saída de alarme 2/1 2/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública ∎/∎ ∎/∎

Gabinete Grau de proteção climática – –
Resistente a vandalismo – –
Temperatura operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ∎/∎/– ∎/∎/–

** Lente não inclusa
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Vídeo IP
Câmeras para aplicações especiais

▶DINION IP imager 9000 HD ▶FLEXIDOME IP corner 9000 MP

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NAI-90022-AAA NCN-90022-F1
Análise de vídeo 
na borda

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics ∎ –

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 1080p 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,7" 1/2,7" 
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps a 1080p 30 fps a 1080p
Interior/exterior –/∎ ∎/–
Dia/noite ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 76 dB (com IAE +16 dB) 76 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎
Microfone integrado – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/– –/–
Máscara de privacidade ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse ∎ –

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada ∎ –
Detecção de áudio ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,4 lux 0,3 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0 lux (IR ativado) 0 lux (IR ativado)
Visão noturna ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho)
Alcance máximo à noite 120 m (394 pés) 9 m (30 pés)

Lente Back focus automático (ABF) ∎ –
Varifocal automática ∎ –
Distância focal 10 - 23 mm 2 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 14,8° - 34°  121°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4) 

126-296/50-117/25-59/13-30 20/8/4/2

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme,
Publicação de JPEG de melhor detecção facial,

Clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por alarme,
Clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme  1/1 1/1
Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública ∎/∎ –/–

Gabinete Grau de proteção climática IP66 IP65
Resistente a vandalismo IK10 IK10
Temperatura operacional -40 °C a 50 °C (-40 °C a 122 °F) -10 °C a 50 °C (14 °C a 122 °F) 

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V ∎ (HiPoE)/∎/∎ ∎/∎/∎
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Vídeo IP
Câmeras para aplicações especiais

▶DINION IP thermal 8000 ▶DINION IP thermal 8000

QVGA VGA∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NHT-8000-F NHT-8001-F
Análise de vídeo 
na borda

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction – –

Streaming inteligente ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima ▶ QVGA VGA
Tipo do sensor de imagem Microbolômetro não resfriado de óxido de vanádio Microbolômetro não resfriado de óxido de vanádio
Máx. de quadros por segundo (fps) ▶ 9 fps (-FxxQS) ou 60 fps (-FxxQF) 9 fps (-FxxVS) ou 30 fps (-FxxVF) 
Interior/exterior ∎/∎ ∎/∎
Dia/noite – –
Wide Dynamic Range (WDR) – –
Conformidade com ONVIF ∎ ∎
Microfone integrado – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/– –/–
Máscara de privacidade Oito áreas independentes, totalmente programáveis Oito áreas independentes, totalmente programáveis
Rastreamento de regiões de interesse – –

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) – –
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0 lux 0 lux
Visão noturna ∎ (térmica) ∎ (térmica)
Alcance máximo à noite – –

Lente Back focus automático (ABF) – –
Varifocal automática – –
Distância focal ▶ 7,5 mm (-F07Qx), 19 mm (-F19Qx) 9 mm (-F09Vx), 16,7 mm (-F17Vx), 35 mm (-F35Vx), 65 mm (-F65Vx)
Ângulo de visão horizontal (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°

Distâncias DRI Detecção/Reconhecimento/Identificação ▶ 7,5 mm:
140 m (459 pés)/35 m (115 pés)/18 m (59 pés) 19 mm:

380 m (1247 pés)/95 m (312 pés)/48 m (157 pés)

9 mm:
155 m (509 pés)/40 m (131 pés)/20 m (66 pés)

16,7 mm:
315 m (1033 pés)/80 m (262 pés)/40 m (131 pés)

35 mm:
690 m (2264 pés)/170 m (558 pés)/85 m (279 pés)

65 mm:
1270 m (4167 pés)/320 m (1050 pés)/160 m (525 pés)

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme (somente FTP) Publicação de JPEG automática ou por alarme (somente FTP)
Conexões Entrada/saída de alarme 2/1 2/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública ∎ ∎

Gabinete Grau de proteção climática IP66 IP66
Resistente a vandalismo – –
Temperatura operacional -50 °C a 55 °C (-58 °C a 131 °F) -50 °C a 55 °C (-58 °C a 131 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 V –/–/∎ –/–/∎



Embutida 
no teto

12x
zoom

30x
zoom IREmbutida 

no teto
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Vídeo IP
Câmeras móveis

▶AUTODOME IP 4000i ▶AUTODOME IP 5000i ▶AUTODOME IP 5000i IR

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NDP-4502-Z12C NDP-4502-Z12 NDP-5502-Z30C NDP-5502-Z30 NDP-5502-Z30L
Análise de vídeo 
na borda

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

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 1080p HD 1080p HD 1080p HD 1080p HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS
Máx. de quadros por segundo (fps) 60 fps a 1080p 60 fps a 1080p 60 fps a 1080p 60 fps a 1080p 60 fps a 1080p
Interior/exterior ▶ ∎/– ∎/– ∎/– ∎/∎ ∎/∎
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 94 dB 94 dB 94 dB 94 dB 94 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado – – – – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎ –/∎ –/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Nº de predefinições/rondas de vigilância 256/2 256/2 256/2 256/2 256/2
Limpador – – – – –

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Intelligent Tracking PTZ – – – – –

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,05 lux 0,05 lux 0,05 lux 0,05 lux 0,05 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) ▶ 0,01 lux 0,01 lux 0,01 lux 0,01 lux 0 lux (IR ativado)
Visão noturna ▶ – – – – ∎ (infravermelho)
Alcance máximo à noite ▶ – – – – 180 m (590 pés)

Lente Distância focal ▶ 5,3 - 64 mm 5,3 - 64 mm 4,5 - 135 mm 4,5 - 135 mm 4,5 - 135 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) ▶ 4,9° a 58,5° 4,9° a 58,5° 2,4° a 60,9° 2,4° a 60,9° 2,4° a 60,9°
PTZ zoom óptico/digital ▶ 12x/16x 12x/16x 30x/16x 30x/16x 30x/16x
Ângulo de inclinação ▶  -90° a 0°  -90° a 0°  -90° a 0°  -90° a 0°  -90° a 3°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão 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

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo 
ou exportação de JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública –/– –/– –/– –/– –/–

Gabinete Grau de proteção climática ▶ IP51 IP65 IP51 IP66 IP66
Resistente a vandalismo ▶ IK6 IK10 IK6 IK10 –
Temperatura operacional ▶  -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)  -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)  -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 VCA ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎



Embutida 
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Vídeo IP
Câmeras móveis

▶AUTODOME IP starlight 5000i ▶AUTODOME IP starlight 5000i IR

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial NDP-5512-Z30C NDP-5512-Z30 NDP-5512-Z30L
Análise de vídeo 
na borda

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

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 1080p HD 1080p HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS
Máx. de quadros por segundo (fps) 60 fps a 1080p 60 fps a 1080p 60 fps a 1080p
Interior/exterior ▶ ∎/– ∎/∎ ∎/∎
Dia/noite ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎
Microfone integrado – – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎
Nº de predefinições/rondas de vigilância 256/2 256/2 256/2
Limpador – – –

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎
Intelligent Tracking PTZ – – –

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,0186 lux 0,0186 lux 0,0186 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) ▶ 0,004 lux 0,004 lux 0 lux (IR ativado)
Visão noturna ▶ – – ∎ (infravermelho)
Alcance máximo à noite ▶ – – 180 m (590 pés)

Lente Distância focal 4,5 - 135 mm 4,5 - 135 mm 4,5 - 135 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 2,4° a 60,9° 2,4° a 60,9° 2,4° a 60,9° 
PTZ zoom óptico/digital  30x/16x  30x/16x  30x/16x
Ângulo de inclinação ▶ -90° a 0° -90° a 0° -90° a 3°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

65-1833/26-727/13-367/7183 65-1833/26-727/13-367/7183 65-1833/26-727/13-367/7183

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme,
Clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por alarme,
Clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por alarme,
Clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme  2/1  2/1  2/1
Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública –/– –/– –/–

Gabinete Grau de proteção climática ▶ IP55 IP66 IP66
Resistente a vandalismo ▶ IK06 IK10 –
Temperatura operacional ▶ -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 VCA ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎



H.265 H.265
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Vídeo IP
Câmeras móveis

▶AUTODOME IP starlight 7000 HD ▶AUTODOME IP starlight 7000i ▶AUTODOME inteox 7000i

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial VG5-7230 NDP-7512 NDP-7602-Z30x
Análise de vídeo 
na borda

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

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ▶ –/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 1080p HD 1080p HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8"
Máx. de quadros por segundo (fps) 60 fps a 720p

30 fps a 1080p
60 fps a 720p
30 fps a 1080p

60 fps a 720p
30 fps a 1080p

Interior/exterior ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Dia/noite ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎
Microfone integrado – – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎
Nº de predefinições/rondas de vigilância 256/2 256/2 256/2
Limpador – – –
Intelligent Tracking ∎ ∎ ∎

Acionamento 
de alarme

Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎
Intelligent Tracking PTZ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,0077 lux 0,0077 lux 0,0077 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,0008 lux 0,0008 lux 0,0008 lux
Visão noturna ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight)
Alcance máximo à noite – – –

Lente Distância focal 4,3 - 129 mm 4,3 - 129 mm 4,3 - 129 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 2,3° a 63,7° 2,3° a 64,7° 2,3° a 64,7°
PTZ zoom óptico/digital 30x/12x 30x/12x 30x/12x
Ângulo de inclinação -90° a 14° (suspenso) -90° a 14° (suspenso) -90° a 14° (suspenso)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

62-1913/25-759/12-383/6-191 61-1913/24-765/12-383/6-191 61-1913/24-765/12-383/6-191

Armazenamento Suporte a cartão SD industrial com monitoramento 
de integridade

∎ ∎ ∎

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme,
Clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por alarme,
Clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por alarme,
Clipes de vídeo ou exportação de JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme 7/4 7/4 7/4
Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública –/– –/– –/–

Gabinete Grau de proteção climática IP66 (suspensa)/IP54 (embutida no teto) IP66 (suspensa)/IP54 (embutida no teto) IP66 (suspensa)/IP54 (embutida no teto)
Resistente a vandalismo IK10 (com cúpula resistente) IK10 (com cúpula resistente) IK10 (com cúpula resistente)
Temperatura operacional -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F) -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F) -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12 V/24 VCA ∎ (HiPoE)/–/∎ (suspensa)
∎ (PoE+)/–/∎ (no teto)

∎ (HiPoE)/–/∎ (suspensa)
∎ (PoE+)/–/∎ (no teto)

∎ (HiPoE)/–/∎ (suspensa)
∎ (PoE+)/–/∎ (no teto)



4K UHDversão 
aprimorada

28 Vídeo IP
Câmeras móveis

▶MIC IP starlight 7100i ▶MIC IP ultra 7100i ▶MIC IP fusion 9000i

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial MIC-7522-Z30x MIC-7522-Z30xR MIC-7505-Z12xR MIC-9502-Z30xxx
Análise de vídeo na borda Essential Video Analytics – – – –

Intelligent Video Analytics ∎ ∎ ∎ ∎ (térmica e óptica)
Gerenciamento de taxa 
de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎

Streaming inteligente ▶ ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/4 streams (óptica + térmica)

Recursos básicos Resolução máxima ▶ HD 1080p HD 1080p 4K UHD HD 1080p (óptica) e 320/640 pixels 
(térmica)

Tipo do sensor de imagem ▶ 1/2" 1/2" 1" 1/2 8" CMPS (óptica)/Microbolômetro 
não resfriado (térmica)

Máx. de quadros por segundo (fps) ▶ 60 fps a 1080p 60 fps a 1080p 30 fps em UHD 60 fps a 1080p (óptica)
<9/30 fps com 640 pixels (térmica)
<9/60 fps com 320 pixels (térmica)

Interior/exterior –/∎ –/∎ –/∎ –/∎
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎ (óptica)
Wide Dynamic Range (WDR) ▶ 120 dB 120 dB 62 dB 120 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎ –/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎
Nº de predefinições/rondas de vigilância 256/2 256/2 265/2 256/2
Limpador/descongelador de janela embutido ▶ ∎/– ∎/∎ ∎/∎ ∎
Intelligent Tracking ∎ ∎ ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎
Intelligent Tracking PTZ ∎ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) ▶ 0,0047 lux 0,0047 lux 0,292 lux 0,0077 lux (óptica) N.A. (térmica)
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) ▶ 0,0013 lux 0,0013 lux 0,0110 lux 0,0008 lux (óptica) 0 lux (térmica)
Visão noturna ▶ ∎ (iluminador opcional) ∎ (iluminador opcional) ∎ (iluminador opcional) ∎ (térmica)
Alcance máximo à noite ▶ 550 m (1804.5 pés) 550 m (1804.5 pés) 300 m (984.25 pés) 300 m (971 pés) (óptica)

1540 m (5050 pés) com 320 pixels 
(térmica)

3550 m (11.600 pés) com 640 pixels 
(térmica)

Lente Distância focal ▶ 6,6-198 mm 6,6-198 mm 9,3-111.6 mm 4,3-129 mm (óptica), 19 mm com 320 
pixels (térmica)

50 mm com 640 pixels (térmica)

Ângulo de visão horizontal (HAoV) ▶ 2,1° a 58,3° 2,1° a 58,3° 6,1° a 64,6° 2,3° a 63,7° (óptica)
16° com 320 pixels, 12,4° com 

640 pixels (térmica)

PTZ zoom óptico/digital ▶ 30x/12x 30x/12x 12x/12x 30x/12x
Ângulo de inclinação ▶ -55 ° a + 90 ° (vertical),-95 ° a + 55 ° 

(invertido),-80 ° a + 65 ° (inclinado)
-55 ° a + 90 ° (vertical),-95 ° a + 55 ° 
(invertido),-80 ° a + 65 ° (inclinado)

-55 ° a + 90 ° (vertical),-95 ° a + 55 ° 
(invertido),-80 ° a + 65 ° (inclinado)

-55 ° a + 90 ° (vertical),-95 ° a + 55 ° 
(invertido),-80 ° a + 65 ° (inclinado)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

▶ grande-angular 69-226/27-89/14-
46/7-23

tele 2895-6873/834-2726/419-
1375/210-689

grande-angular 69-226/27-89/14-
46/7-23

tele 2895-6873/834-2726/419-
1375/210-689

grande-angular 108-355/43-142/22-
71/11-36

tele 154-504/61-202/31-101/15-50

62-1913/25-765/12-383/6-191

Armazenamento Slot para cartão de memória ▶ - ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB) ∎ (16 GB)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por 

alarme, clipes de vídeo ou exportação 
de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por 
alarme, clipes de vídeo ou exportação 

de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por 
alarme, clipes de vídeo ou exportação 

de JPEG

Publicação de JPEG automática ou por 
alarme, clipes de vídeo ou exportação 

de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 5/3 (com MIC-ALM-WAS-24) 5/3 (com MIC-ALM-WAS-24) 5/3 (com MIC-ALM-WAS-24) 5/3 (com MIC-ALM-WAS-24)

Entrada/saída de áudio ▶ ∎ ∎ ∎ ∎/∎
Monitor de exibição híbrida/pública ∎ (com decodificador externo)/– ∎ (com decodificador externo)/– ∎ (com decodificador externo)/– –

Gabinete Grau de proteção climática IP68 IP68 IP68 IP68
Resistente a vandalismo IK10 IK10 IK10 IK10
Temperatura operacional -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F) -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F) -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F) -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Tensão de entrada de energia Power over Ethernet/12 V/24 VCA ∎ (PoE++)/–/∎ ∎ (PoE++)/–/∎ ∎ (PoE++)/–/∎ ∎ (HiPoE)/–/∎
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Vídeo IP
Câmeras móveis

▶MIC inteox 7100i ▶MIC inteox 7100i ▶MIC inteox 7100i ▶MIC inteox 7100i ▶MIC inteox 7100i

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial MIC-7602-Z30x MIC-7602-Z30x MIC-7604-Z12x MIC-7602-Z30x-OC MIC-7604-Z12x-OC
Análise de vídeo na borda Essential Video Analytics – – – – –

Intelligent Video Analytics ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Gerenciamento de taxa 
de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima ▶ HD 1080p HD 1080p 4K UHD HD 1080p 4K UHD
Tipo do sensor de imagem ▶ 1/2" 1/2" 1" 1/2" 1"
Máx. de quadros por segundo (fps) ▶ 30 fps a 1080p 30 fps a 1080p 30 fps em UHD 30 fps a 1080p 30 fps em UHD 
Interior/exterior –/∎ –/∎ –/∎ –/∎ –/∎
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) ▶ 120 dB 120 dB 62 dB 120 dB 62 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎ –/∎ –/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Nº de predefinições/rondas de vigilância 256/2 256/2 256/2 256/2 256/2
Limpador/descongelador de janela embutido ▶ ∎/– ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Intelligent Tracking – – – – –
Aplicativos de terceiros possíveis ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Detectores de classificação de objetos com base em IA ▶ – – – ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Detecção de áudio ▶ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Intelligent Tracking PTZ – – – – –

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) ▶ 0,0047 lux 0,0047 lux 0,292 lux 0,0047 lux 0,292 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) ▶ 0,0013 lux 0,0013 lux 0,0110 lux 0,0013 lux 0,0110 lux
Visão noturna ∎ (iluminador opcional) ∎ (iluminador opcional) ∎ (iluminador opcional) ∎ (iluminador opcional) ∎ (iluminador opcional)
Alcance máximo à noite ▶ 550 m (1804.5 pés) 550 m (1804.5 pés) 300 m (984.25 pés) 550 m (1804.5 pés) 300 m (984.25 pés)

Lente Distância focal ▶ 6,6-198 mm 6,6-198 mm 9,3-111.6 mm 6,6-198 mm 9,3-111.6 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) ▶ 2,1° a 58,3° 2,1° a 58,3° 6,1° a 64,6° 2,1° a 58,3° 6,1° a 64,6°
PTZ zoom óptico/digital ▶ 30x/12x 30x/12x 12x/12x 30x/12x 12x/12x
Ângulo de inclinação ▶ -55 ° a + 90 ° (vertical), 

-95 ° a + 55 ° (invertido), 
-80 ° a + 65 ° (inclinado)

-55 ° a + 90 ° (vertical), 
-95 ° a + 55 ° (invertido), 
-80 ° a + 65 ° (inclinado)

-55 ° a + 90 ° (vertical), 
-95 ° a + 55 ° (invertido), 
-80 ° a + 65 ° (inclinado)

-55 ° a + 90 ° (vertical), 
-95 ° a + 55 ° (invertido), 
-80 ° a + 65 ° (inclinado)

-55 ° a + 90 ° (vertical), 
-95 ° a + 55 ° (invertido), 
-80 ° a + 65 ° (inclinado)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

▶ Grande-angular 69-226/27-
89/14-46/7-23

tele 2895-6873/834-2726/419-
1375/210-689

Grande-angular 69-226/27-
89/14-46/7-23

tele 2895-6873/834-2726/419-
1375/210-689

grande-angular 108-355/43-
142/22-

71/11-36
tele 154-504/61-202/31-

101/15-50

Grande-angular 69-226/27-
89/14-46/7-23

tele 2895-6873/834-2726/419-
1375/210-689

grande-angular 108-355/43-
142/22-

71/11-36
tele 154-504/61-202/31-

101/15-50
Armazenamento Slot para cartão de memória ▶ - ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB)

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG 
automática ou por alarme, 

Clipes de vídeo ou exportação 
de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por alarme, 

Clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por alarme, 

Clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por alarme, 

Clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por alarme, 

Clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme – – – – –
Entrada/saída de áudio ▶ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Monitor de exibição híbrida/pública ∎ (com decodificador 

externo)/–
∎ (com decodificador 

externo)/–
∎ (com decodificador 

externo)/–
∎ (com decodificador 

externo)/–
∎ (com decodificador 

externo)/–
Gabinete Grau de proteção climática IP68 IP68 IP68 IP68 IP68

Resistente a vandalismo IK10 IK10 IK10 IK10 IK10
Temperatura operacional -40 °C a +65 °C

(-40 °F a +149 °F)
-40 °C a +65 °C

(-40 °F a +149 °F)
-40 °C a +65 °C

(-40 °F a +149 °F)
-40 °C a +65 °C

(-40 °F a +149 °F)
-40 °C a +65 °C

(-40 °F a +149 °F)
Tensão de entrada de energia Power over Ethernet/12 V/24 VCA ∎ (PoE++)/–/∎ ∎ (PoE++)/–/∎ ∎ (PoE++)/–/∎ ∎ (PoE++)/–/∎ ∎ (PoE++)/–/∎
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Vídeo IP
Gravação digital

Solução multifuncional
▶DIVAR IP all-in-one 5000 ▶DIVAR IP all-in-one 7000 2U ▶DIVAR IP all-in-one 7000 3U

t

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial DIP-524xxx-xxx DIP-728x-xxx DIP-72Gx-xxx
Funções básicas Tamanho máximo do sistema (canais) ▶ 42 256 256

Gerenciamento de vídeo integrado ∎ ∎ ∎
Nível de RAID ▶ – RAID-5, RAID-6 RAID-5, RAID-6
Resoluções suportadas CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD
Compactação de vídeo H.264, H.265, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, H.265, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, H.265, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
Transcodificação ∎ ∎ ∎
ONVIF ∎ ∎ ∎

Especificações mecânicas Fator de forma ▶ Minitorre com 4 baias Instalação em rack de 19 polegadas 2U Instalação em rack de 19 polegadas 3U
Conexões de rede (LAN) ▶ 2x Gigabit Ethernet 2x Gigabit Ethernet, 1x 100 Mbit (Gerenciamento) 2x Gigabit Ethernet, 1x 100 Mbit (Gerenciamento)
Portas USB ▶ 4x USB 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 4x USB 2.0, 2x USB 3.0
Número de fontes de alimentação ▶ 1 2 2
Fontes de alimentação com troca a quente 
(hot swap) 

▶ – ∎ ∎

Saída de vídeo Tipo de conector ▶ 1 HDMI 2.0, 1 DP, 1 DVI-D (modelos GPU: 4x mini-
DP)

VGA (opcional: 4x mini-DP) VGA (opcional: 4x mini-DP)

Saída de monitor ▶ 3 (modelos GPU: 4) opcional: 4x via mini-DP local opcional: 4x via mini-DP local
Áudio Canais de entrada/saída 42 128 128

Tipo de compressão G.726 G.726 G.726
Áudio síncrono ∎ ∎ ∎
Múltiplas câmeras associadas a 1 áudio ∎ ∎ ∎

Gravação Video Recording Manager (VRM) ∎ ∎ ∎
Modos de programação de gravação ∎ ∎ ∎

Opções de armazenamento Máximo de unidades permitidas ▶ 4 8 16
Capacidades disponíveis por unidade 4, 8 ou 12 TB 4, 8 ou 12 TB 4, 8 ou 12 TB
Capacidade do sistema base em TB ▶ 0, 16, 32 ou 48 TB 0, 32, 64 ou 96 TB 0, 64, 128 ou 192 TB
Capacidade máx. do sistema base em TB ▶ 48 TB 96 TB 192 TB
Capacidade plena do sistema em TB ▶ 144 TB 864 TB 960 TB
Suporte extensível/externo iSCSI iSCSI iSCSI

Extensões de 
armazenamento

Número máx. de unidades ▶ 2x DIVAR IP all-in-one 5000 configurados como 
extensão de armazenamento

4x DIVAR IP all-in-one 7000 configurados como 
extensão de armazenamento

4x DIVAR IP all-in-one 7000 configurados como 
extensão de armazenamento

Máximo de unidades permitidas ▶ 4 8 16
Capacidades disponíveis por unidade ▶ 0, 16, 32 ou 48 TB 4, 8 ou 12 TB 4, 8 ou 12 TB
Troca a quente ▶ – ∎ ∎

Exportação/backup 
de dados

Formato dos dados nativa, MOV, ASF nativa, MOV, ASF nativa, MOV, ASF

Gravador de DVD integrado – ∎ ∎
Dispositivos compatíveis ▶ Gravador externo de CD/DVD, USB 2.0, 

USB 3.0, iSCSI
USB 2.0, USB 3.0, iSCSI, gravador 

de CD/DVD interno
 USB 2.0, USB 3.0, iSCSI, gravador 

de CD/DVD interno
Modo de backup Manual ou automático Manual ou automático Manual ou automático
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Vídeo IP
Gravação digital

Solução multifuncional
▶DIVAR IP all-in-one 5000 ▶DIVAR IP all-in-one 7000 2U ▶DIVAR IP all-in-one 7000 3U

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial DIP-524xxx-xxx DIP-728x-xxx DIP-72Gx-xxx
Redundância Redundância de fonte de alimentação ▶ – ∎ ∎

Disco rígido com troca a quente (hot swap) ▶ – ∎ ∎
Opções de software Controle de PTZ ∎ ∎ ∎

Compatibilidade com teclado CFTV ∎ ∎ ∎
Controle administrativo ∎ ∎ ∎
Opções de exportação ∎ ∎ ∎

Acesso remoto Dispositivo móvel (smartphone/tablet) ∎ Aplicativo Video Security ∎ Aplicativo Video Security ∎ Aplicativo Video Security
Rede Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000
Acesso via navegador da Web ∎ ∎ ∎
Número de usuários simultâneos 4 4 4

Suporte a Recursos 
avançados

Suporte para pesquisa forense (metadados) ∎ ∎ ∎

Cliente Web ∎ ∎ ∎
Software compatível Video Client da Bosch - - -

Video Management System da Bosch ∎ (v9.0 ou posterior) ∎ (v9.0 ou posterior) ∎ (v9.0 ou posterior)
Software de terceiros – – –

Ferramentas de integração 
de terceiros

Integração ATM/POS opcional ∎ ∎ ∎

SDK (IPP*) ∎ ∎ ∎

*Programa de Parceiros de Integração (IPP); para obter mais informações, visite https://www.boschsecurity.com/xc/en/partners
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Vídeo IP
Armazenamento digital

Gravador de vídeo em rede
▶DSA Série E

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial DSA-N6xxxx-xxxx
Funções básicas Tamanho máximo do sistema (canais) 800

Gerenciamento de vídeo integrado —
Nível de RAID RAID-5/RAID-6/DDP
Resoluções suportadas CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP
Compactação de vídeo H.264, H.265, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
Transcodificação —
ONVIF ∎

Especificações mecânicas Fator de forma Montagem em rack de 19 polegadas 2U/4U
Conexões de rede (LAN) 2x Gigabit Ethernet/

2x 10 Gigabit Ethernet

Portas USB —
Número de fontes de alimentação 2
Fontes de alimentação com troca a quente 
(hot swap) 

∎

Saída de vídeo Tipo de conector —
Saída de monitor —

Áudio Canais de entrada/saída 800 (reprodução de áudio apenas
via estação remota)

Tipo de compressão G.726
Áudio síncrono ∎
Múltiplas câmeras associadas a 1 áudio ∎

Gravação Video Recording Manager (VRM) —
Modos de programação de gravação ∎

Opções de armazenamento Máximo de unidades permitidas 12/60
Capacidades disponíveis por unidade 4, 8 ou 12 TB
Capacidade do sistema base em TB —
Capacidade máx. do sistema base em TB 12 compartimentos: 48/96/144 TB

60 compartimentos: 240/480/720 TB
Capacidade plena do sistema em TB 12 compartimentos: 384/768/1.152 TB

60 compartimentos: 720/1.440/2.160 TB
Suporte extensível/externo 6 Gb/s SAS (Cobre)

Extensões de armazenamento Número máx. de unidades 12 baias: 7/60 baias: 3
Máximo de unidades permitidas 12/60
Capacidades disponíveis por unidade 4, 8 ou 12 TB
Troca a quente ∎

Exportação/backup de dados Formato dos dados WMF, ASF da Bosch
Gravador de DVD integrado —
Dispositivos compatíveis Gravador de CD/DVD externo,

USB 2.0, iSCSI
Modo de backup manual ou automático

Redundância Redundância de fonte de alimentação ∎
Disco rígido com troca a quente (hot swap) ∎

Continuação da tabela na próxima página
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Vídeo IP
Armazenamento digital

Gravador de vídeo em rede
▶DSA Série E

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial DSA-N6xxxx-xxxx
Redundância Redundância de fonte de alimentação —

Disco rígido com troca a quente (hot swap) —
Opções de software Controle de PTZ —

Compatibilidade com teclado CFTV —
Controle administrativo —
Opções de exportação —

Acesso remoto Dispositivo móvel (smartphone/tablet) —
Rede 2x 10 Gigabit Ethernet
Acesso via navegador da Web —
Número de usuários simultâneos —

Suporte a Recursos avançados Suporte para pesquisa forense (metadados) —
Cliente Web ∎

Software compatível Video Client da Bosch —
Video Management System da Bosch —
Software de terceiros —

Ferramentas de integração 
de terceiros

Integração ATM/POS opcional —

SDK (IPP*) —

*Programa de Parceiros de Integração (IPP); para obter mais informações, visite https://www.boschsecurity.com/xc/en/partners
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Vídeo IP
Armazenamento digital

Gravador de vídeo em rede
▶DIVAR network 2000 ▶DIVAR network 3000 ▶DIVAR network 5000

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial DDN-2516-xxxxxx DDN-3532-xxxxxx DRN-5532-xxxxxx
Funções básicas Tamanho máximo do sistema ▶ 16 32 32

Entradas/saídas de alarme ▶ 4 / 2 4 / 2 16 / 6
Nível de RAID ▶ – – RAID-1, RAID-5
Resoluções suportadas ▶ até 8 MP até 12 MP até 12 MP
Compactação de vídeo H.264, H.265, MPEG-4 H.264, H.265, MPEG-4 H.264, H.265, MPEG-4
Transcodificação – – –
Integração da câmera IP nativa da Bosch ∎ ∎ ∎
ONVIF ∎ ∎ ∎

Especificações mecânicas Fator de forma ▶ Desktop com 1U de altura Desktop com 1U de altura Instalação em rack com 1,5U de altura
Conexões de rede (LAN) 2x Gigabit Ethernet 2x Gigabit Ethernet 2x Gigabit Ethernet
PoE+ integrado ▶ 0, 8 ou 16 PoE+ 0 ou 16 PoE+ 0 ou 16 PoE+
Portas 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

Saída de vídeo Tipo de conector VGA, HDMI VGA, HDMI VGA, HDMI
Monitor principal – – ∎ (HDMI)

Áudio Canais de entrada/saída ▶ 16 entradas/1 saída 32 entradas/1 saída 32 entradas/1 saída
Tipo de compressão G.726 G.726 G.726
Áudio síncrono ∎ ∎ ∎
Múltiplas câmeras associadas a 1 áudio – – –

Opções de armazenamento Máximo de unidades permitidas ▶ 2 2 4
Capacidades disponíveis por unidade 1, 2, 3, 4 ou 6 TB 1, 2, 3, 4 ou 6 TB 1, 2, 3, 4 ou 6 TB
Capacidade do sistema base em TB ▶ 0, 2 TB 0, 2 TB 0, 4 TB
Capacidade máx. do sistema base em TB ▶ 12 TB 12 TB 24 TB
Capacidade plena do sistema em TB ▶ 12 TB 12 TB 24 TB
Suporte extensível/externo ▶ – – eSATA

Extensões de armazenamento Número máx. de unidades ▶ – – 1
Máximo de unidades permitidas ▶ – – 1
Capacidades disponíveis por unidade – – 1, 2, 3, 4 ou 6 TB
Troca a quente – – –

Exportação/backup de dados Formato dos dados nativa, ASF nativa, ASF nativa, ASF
Gravador de DVD integrado ∎ (opcional) ∎ (opcional) ∎ (opcional)
Dispositivos compatíveis ▶ USB 2.0, USB 3.0, 

gravador de DVD interno
USB 2.0, USB 3.0, 

gravador de DVD interno
USB 2.0, USB 3.0, eSata, 
gravador de DVD interno

Modo de backup manual ou automático manual ou automático manual ou automático
Redundância Redundância de fonte de alimentação – – –

Disco rígido com troca a quente 
(hot swap)

– – –

Opções de software Controle de PTZ ∎ ∎ ∎
Compatibilidade com teclado CFTV ▶ – – ∎
Controle administrativo ∎ ∎ ∎
Opções de exportação ∎ ∎ ∎

Continuação da tabela na próxima página
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Vídeo IP
Armazenamento digital

Gravador de vídeo em rede
▶DIVAR network 2000 ▶DIVAR network 3000 ▶DIVAR network 5000

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial DDN-2516-xxxxxx DDN-3532-xxxxxx DRN-5532-xxxxxx
Acesso remoto Dispositivo móvel (smartphone) ∎ Aplicativo Mobile Viewer ∎ Aplicativo Mobile Viewer ∎ Aplicativo Mobile Viewer

Rede Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000
Acesso via navegador da Web ∎ ∎ ∎
Número de usuários simultâneos 128 (4 recomendáveis) 128 (4 recomendáveis) 128 (4 recomendáveis)

Suporte a Recursos 
avançados

Suporte para pesquisa forense (metadados) – – –

Cliente Web ∎ ∎ ∎
Software compatível Video Client da Bosch ∎ ∎ ∎

Video Management System da Bosch ∎ ∎ ∎
Software de terceiros – – –

Ferramentas de integração 
de terceiros

Integração ATM/POS opcional – – –

SDK (IPP*) ∎ ∎ ∎
Video Management System da Bosch ∎ ∎ ∎
Software de terceiros – – –

*Programa de Parceiros de Integração (IPP); para obter mais informações, visite https://www.boschsecurity.com/xc/en/partners

Vídeo IP
Armazenamento digital

Gravador de vídeo em rede híbrida
▶DIVAR hybrid 3000 ▶DIVAR hybrid 5000

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial DDH-3532-xxxx00 DRH-5532-xxxxxx
Funções básicas Tamanho máximo do sistema 16 analógicos + 16IP ou 32IP 16 analógicos + 16IP ou 32IP

Vídeo AN em loop ▶ – ∎
Entradas/saídas de alarme ▶ 16 / 3 16 / 6
Nível de RAID ▶ – RAID-1, RAID-5
Resoluções compatíveis com câmeras IP até 12 MP até 12 MP
Resoluções compatíveis com câmeras AN até 960H até 960H
Compactação de vídeo H.264, H.265, MPEG-4 H.264, H.265, MPEG-4
Transcodificação – –
Integração da câmera IP nativa da Bosch ∎ ∎
ONVIF ∎ ∎

Especificações mecânicas Fator de forma ▶ Desktop com 1U de altura Instalação em rack com 1,5U de altura
Conexões de rede (LAN) 2x Gigabit Ethernet 2x Gigabit Ethernet
PoE+ integrado – –
Portas USB 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Saída de vídeo Tipo de conector VGA, HDMI VGA, HDMI
Monitor principal ∎ (HDMI) ∎ (HDMI)

Continuação da tabela na próxima página
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Vídeo IP
Armazenamento digital

Gravador de vídeo em rede híbrida
▶DIVAR hybrid 3000 ▶DIVAR hybrid 5000

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial DDH-3532-xxxx00 DRH-5532-xxxxxx
Áudio Canais de entrada/saída de câmeras IP 32 pol. 32 pol.

Tipo de compressão da câmera IP G.726 G.726
Canais de entrada/saída do gravador 4 entradas/1 saída 4 entradas/1 saída
Tipo de compressão do gravador G711a G711a
Áudio síncrono ∎ ∎
Múltiplas câmeras associadas a 1 áudio – –

Opções de armazenamento Máximo de unidades permitidas ▶ 2 4
Capacidades disponíveis por unidade 1, 2, 3, 4 ou 6 TB 1, 2, 3, 4 ou 6 TB
Capacidade do sistema base em TB ▶ 0, 2 TB 0, 4 TB
Capacidade máx. do sistema base em TB ▶ 12 TB 24 TB
Capacidade plena do sistema em TB ▶ 12 TB 24 TB
Suporte extensível/externo ▶ – eSATA

Extensões de armazenamento Número máx. de unidades ▶ – 1
Máximo de unidades permitidas ▶ – 1
Capacidades disponíveis por unidade – 1, 2, 3, 4 ou 6 TB
Troca a quente – –

Exportação/backup de dados Formato dos dados nativa, ASF nativa, ASF
Gravador de DVD integrado ∎ (opcional) ∎ (opcional)
Dispositivos compatíveis ▶ USB 2.0, USB 3.0, 

gravador de DVD interno
USB 2.0, USB 3.0, eSata, 
gravador de DVD interno

Modo de backup manual ou automático manual ou automático
Redundância Redundância de fonte de alimentação – –

Disco rígido com troca a quente (hot swap) – –
Opções de software Controle de PTZ ∎ ∎

Compatibilidade com teclado CFTV – ∎
Controle administrativo ∎ ∎
Opções de exportação ∎ ∎

Acesso remoto Dispositivo móvel (smartphone) ∎ Aplicativo Mobile Viewer ∎ Aplicativo Mobile Viewer
Rede Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000
Acesso via navegador da Web ∎ ∎
Número de usuários simultâneos 128 (4 recomendáveis) 128 (4 recomendáveis)

Suporte a Recursos avançados Suporte para pesquisa forense (metadados) – –
Cliente Web ∎ ∎

Software compatível Video Client da Bosch ∎ ∎
Video Management Systems da Bosch ∎ ∎
Software de terceiros – –

Ferramentas de integração 
de terceiros

SDK (IPP*) ∎ ∎

*Programa de Parceiros de Integração (IPP); para obter mais informações, visite https://www.boschsecurity.com/xc/en/partners
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Vídeo IP
Software de vídeo

▶Video Management System

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Nome BVMS Viewer BVMS Lite BVMS Plus BVMS Professional BVMS Enterprise
Recursos do 
sistema

Câmeras inclusas (máx. de câmeras) ▶ 16 (500) 8 (42) 8 (256) 8 (2000) 200.000
Número máximo de clientes ▶ 1 5 10 100 100
Número máximo de servidores Video Management System (VMS) da Bosch ▶ 1 1 1 1 10/30
Número máximo de servidores Bosch Video Recording Manager (VRM) ▶ 32** 2 2 125 1.250
Capacidade máxima de armazenamento ▶ N/D 2 x 2PB 2 x 2 PB 125 x 2PB 1.250 x 2PB
Pesquisa forense ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Suporte a DVR ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Eventos e alarmes ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Otimização ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Acesso remoto ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Dynamic Transcoding ∎ ∎* ∎* ∎* ∎*
Cliente Web ▶ – ∎ ∎ ∎ N/D
Compatibilidade com o aplicativo Mobile Video Client da Bosch ▶ – ∎ ∎ ∎ N/D
Compatibilidade com teclado ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Mapas ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Suporte a áudio ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Assistente de configuração VMS da Bosch ▶ – ∎ ∎ ∎ N/D
Sites ao vivo e de reprodução ▶ ∎**  - - 9.999 9.999

Dispositivos 
de câmera 
compatíveis

Câmeras panorâmicas da Bosch ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Câmeras UHD da Bosch ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Câmeras HD da Bosch ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Câmeras SD/VGA da Bosch ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Câmeras ONVIF Profile S de terceiros ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Redundância Reenvio automático para a rede (ANR) ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Compatível com virtualização do VMware® vSphere/Microsoft Hyper-V ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Compatível com VMware® vSphere High Availability ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Suporte para Hyper-V Failover Cluster e Hyper-V Replica da Microsoft ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Failover Video Recording Manager (VRM) ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Dual Recording ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎

Gerenciamento 
de alarmes

Log ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Eventos e alarmes ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Notificação por e-mail ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Notificação por SMS ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Gravação com base em alarme ▶ N/D ∎ ∎ ∎ ∎
Gravação de movimento ▶ N/D ∎ ∎ ∎ ∎
Eventos do Video Analytics ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Suporte a SNMP ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Fluxo de trabalho com instruções no caso de alarme ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎

Integração Número máximo de painéis de intrusão B/G Series da Bosch ▶ – 5 10 20 200
Suporte a módulo de E/S ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Conectividade com Active Directory ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Suporte a ATM-POS ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Dados adicionais ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎
Kit de desenvolvimento de software (SDK) ▶ – ∎ ∎ ∎ ∎

*Hardware adicional necessário
**Limitada
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Vídeo IP
Software de visualização

▶Aplicativo Video Security ▶Video Security Client

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Nome Aplicativo Video Security Video Security Client
Número de canais ▶ 120 por local 128 por local
Situação de uso ▶ Dispositivo móvel PC e dispositivo móvel
Suporte a sistema operacional de estação 
de trabalho

▶ iOS, Android Windows 10.1607 “Atualização de aniversário” 
(64 bits) ou superior

Plataforma IP de vídeo baseada em software ∎ ∎
Suporte a multilocais (sistemas independentes 
vinculados)

– –

Suporte a multilocais (gravação em sistema 
disperso, câmeras, cliente independente remoto)

– –

Principais 
tecnologias 
com suporte

Dynamic Transcoding ∎ ∎
Análise de vídeo ∎ ∎
Dewarping no cliente (panorâmico) ∎ ∎
4K UHD ∎
starlight 

Codificação H.264/HEVC/H.265 ∎/∎/∎ ∎/∎/∎
MPEG-4 ∎ ∎
Suporte a câmeras de terceiros ∎ (com VSG) ∎ (com VSG)

Visualização Suporte a multimonitores – –
Suporte a monitor 16:9 n/d ∎
Frequência de visualização – –
Dimensionamento dinâmico da janela de vídeo ∎ ∎

Gerenciamento 
de alarmes

Gerenciamento de usuários – –
Alarmes E/S digitais – –
Eventos de alarmes do sistema – –
Alarmes de movimento – –
Resposta a eventos e scripts de comandos – –
Alarmes do Video Analytics – –
Pesquisa forense do Video Analytics ∎ (pesquisa simples) ∎ (pesquisa simples)
Áudio – –
Eventos combinados – –
Alarme dependente programado – –
Alocação de evento a grupos de usuários – –

Controle Intelligent Tracking da AUTODOME ∎ ∎ 
PTZ ∎ ∎ 
IntuiKey – –
Matriz virtual – –

Armazenamento Suporte à câmera @edge ∎ ∎
iSCSI ∎ ∎
Suporte a NVR – –
VRM ∎ ∎
Metadados do Video Analytics ∎ ∎
Suporte a armazenamento redundante – –
Suporte a DLA (Modo VRM) ∎ ∎

Integração BRS – –
DxR 400/600/700 – –
Entradas virtuais – –



39

Vídeo IP
Codificadores

▶VIDEOJET multi 4000

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial VJM-4016
Descrição Codificador de vídeo H.264 com 16 canais

Vídeo/áudio Entradas de câmera 16
Codec de vídeo H.264 High Profile
Máx. de quadros por 
segundo (fps)

25/30 a 4CIF

Entrada/saída de áudio 2/1
Transcodificação 
na borda

–

Inteligência Direto para iSCSI ∎
Análise de vídeo Motion+

Interfaces Entrada de alarme 4
Saída do relé 1
Conformidade 
com ONVIF

∎

Vídeo IP
Decodificadores

▶VIDEOJET decoder 3000 ▶VIDEOJET decoder 7000

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais 
diferenciadores

Número de tipo comercial VJD-3000 VJD-7513
Descrição ▶ Decodificador Single/Quad-stream Decodificador UHD H.265 de alto desempenho

Vídeo/áudio Saídas para monitor ▶ 1 de 2
(HDMI, CVBS)

2
(HDMI, DP via USB-C)

Codec de vídeo ▶ H.264 M-JPEG, JPEG H.265, H.264,
MPEG-4, MPEG-2

Máx. de quadros por 
segundo (fps)

▶ 30 a 1080p 
(exibição única) 

60 a 720p 
(exibição única) 
4x 25/30 a 4CIF 

(exibição quádrupla)

4x 30 em UHD*
10x 60 a 1080p*
18x 60 a 720p*
28x 60 a 432p*

Entrada/saída de áudio ▶ 1/1  via HDMI
Transcodificação 
na borda

– –

Interfaces Entrada de alarme ▶ 4 –
Saída do relé ▶ 1 –
Conformidade 
com ONVIF

– –

Outro Teclado ▶ ∎ Suporte para matriz IP
Matriz IP ∎ ∎

*a 25 °C com um único monitor HD conectado
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Vídeo IP
Transcodificadores

Transcodificador/rede e dispositivo de interface de alarme
▶VIDEOJET connect 7000

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial VJC-7000-90
Descrição Transcodificador com switch de rede de 5 canais/Single-stream

Vídeo/áudio Entradas de câmera 4
Codec de vídeo H.264 High Profile
Máx. de quadros por 
segundo (fps)

25/30 a 4CIF

Entrada/saída de áudio 1/–
Transcodificação na borda ∎

Armazenamento Tipo CF
Capacidade 2 TB

Inteligência Direto para iSCSI –
Análise de vídeo –

Interfaces Entrada de alarme 4 contatos secos, 2 alarmes de violação monitorados (com MIC IP 7000)
Saída de alarme 3
Saída do relé 1 (para bomba de lavagem) (com MIC IP 7000)
Rede (PoE) 1x 10/100/1000Base-TX
Rede (UTP) 2x 10/100/1000Base-TX
Rede (Fibra) 2 soquetes SFP (1000Base-FX)
Rede (encadeamento) ∎ (até 50)

Outro Potência de saída HiPoe de 95 W
Controle de bomba 
de lavagem

∎ (relé)

Suporte a encadeamento 
de várias câmeras

∎
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Vídeo IP
Monitores de tela plana

▶Alta Definição  

∎ Disponível – Não disponível
▶ = indicação dos principais diferenciadores

Número de tipo comercial UML-245-90 UML-275-90 UML-274-90 UML-324-90 UML-434-90 UML-554-90
Visor Tipo ▶ LED de 23,8" LED de 27" LED de 27" LED de 32" LED de 43" LED de 55"

Resolução máx. de pixels ▶ 1920x1080 3.840 x 2.160 1920x1080 1920x1080 1920x1080 3.840 x 2.160
Proporção da tela 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9
Brilho (cd/m2) ▶ 250 300 350 500 400 450
Proporção de contraste ▶ 1000:1 1000:1 3000:1 3000:1 3000:1 4000:1
Luz de fundo ▶ 30.000 h 30.000 h 30.000 h 50.000 h 50.000 h 50.000 h
Ângulo de visão (HxV) ▶ 178x178 178x178 178 x 178 178 x 178 178 x 178 178 x 178

Conectores Vídeo composto (BNC) – – – – – –
VGA ▶ – – ∎ ∎ ∎ ∎
DVI-D ▶ – – ∎ ∎ ∎ ∎
HDMI ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Porta de Vídeo ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Áudio Entrada ▶ – – ∎ ∎ ∎ ∎
Alto-falante ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Especificações mecânicas Largura ▶ 541 mm 615,1 mm 633,6 mm 737,9 mm 978,3 mm 1253,8 mm
Altura ▶ 387,3 mm 428,4 mm 371,8 mm 431,5 mm 568,8 mm 722,6 mm
Profundidade ▶ 219,7 mm 219,7 mm 64,8 mm 71,5 mm 74,7 mm 74,1 mm
Peso ▶ 3,5 kg 4,0 kg 6,8 kg 11,6 kg 18,6 kg 30,5 kg

Alimentação Fonte de alimentação ▶ Separada Separada Integrada Integrada Integrada Integrada
Consumo de energia ▶ <35 W <45 W <50 W <60 W <75 W <155 W

Diversos Picture-in-picture ▶ – – – – – –
Bloqueio do painel frontal ▶ – – – – – –
IR remoto ▶ – – ∎ ∎ ∎ ∎

Cabos incluídos VGA para VGA ▶ – – ∎ ∎ ∎ ∎
HDMI para HDMI ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
DVI para DVI – – – – – –
DP para DP ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Conversor de DP para 
MiniDP

∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Montagem Conformidade com VESA ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Instalação em rack – – – – – –
Suporte fixo de desktop dentro da caixa dentro da caixa dentro da caixa dentro da caixa dentro da caixa dentro da caixa
Suporte ajustável de 
desktop

▶ UMM-LED27-SD UMM-LED27-SD UMM-LED27-SD – – –

Suporte fixo de parede ▶ – – – – ST650 ST650
Suporte de parede 
giratório/inclinável

▶ UMM-LW-30B UMM-LW-30B UMM-LW-30B UMM-WMT-32 – –

23,8" 27" 27" 32" 43" 55"
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Observações
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Bosch Security and Safety Systems
Proteger vidas, instalações e ativos é o nosso 
objetivo. Nosso portfólio de produtos inclui 
segurança por vídeo, detecção de intrusão, 
detecção de incêndio e sistemas de evacuação 
por voz, além de sistemas de gerenciamento 
e controle de acesso. Sistemas de conferência 
e de áudio profissional para comunicações 
de voz, som e música completam a linha.

Bosch Security and Safety Systems
Para saber mais sobre sistemas de vídeo, 
visite www.boschsecurity.com
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