O nosso foco é
levar o HD aos
extremos

Captura de detalhes em ambientes extremos
24h por dia

Ventos fustigantes, chuva implacável, grandes flutuações

A mais recente tecnologia

de temperatura, nuvens de pó ou impactos fortes. Por

A tecnologia incorporada Intelligent Dynamic Noise

muito duras que as condições fiquem, a sua operação

Reduction (IDNR) reduz as taxas de bits até 50%

de vigilância nunca pode parar. A série MIC IP 7000 HD

na fonte, o que diminui significativamente os custos

combina todos os nossos conhecimentos de engenharia

de armazenamento e a sobrecarga de rede sem

mecânica e videovigilância IP num design de câmara único

comprometer a qualidade do vídeo. Graças à

e sólido. Concebida para resistir praticamente a tudo.

compensação de contraluz inteligente, os objetos
de interesse (em movimento) podem ser facilmente

Mais resistente não há

identificados em cenas com áreas simultaneamente

Cada câmara MIC IP 7000 oferece a mais elevada

claras e escuras. E a nossa tecnologia Intelligent

qualidade de imagens de vídeo relevantes nos

Video Analysis assegura Intelligent Tracking. Agora

ambientes mais desafiadores. A funcionalidade

pode seguir automaticamente objetos em movimento

Intelligent Defog, que pode ser ativada manual ou

com base em regras de alarme predefinidas ou com

automaticamente, melhora a visibilidade durante

um simples clique.

a visualização de cenas com nevoeiro ou de outros
ambientes de baixo contraste. O sistema de limpeza
e anilha em silicone integrado mantém o vidro limpo e
a função de descongelamento do painel de vidro garante
que as câmaras MIC IP captam vídeo da mais elevada
qualidade independentemente do frio que fique.

Concebida para funcionar em locais
particularmente inóspitos, fornece a mais
elevada qualidade de imagens de vídeo
relevantes em ambientes extremos
com os custos mais baixos e a menor
sobrecarga na rede.

Pouca necessidade de manutenção

a instalação é ainda mais fácil. Com a função de

Como estas câmaras funcionam em ambientes tão

articulação só é preciso um instalador para prender

adversos, foram especificamente concebidas para carga

a câmara MIC ao suporte de montagem DCA e para

pesada mas com pouca manutenção. As atualizações

ligar em segurança os fios elétricos à câmara,

remotas do firmware podem ser realizadas a partir

poupando tempo e custos de instalação.

de qualquer local. A caixa quase indestrutível
e a capacidade de auto-limpeza eliminam a necessidade

Adicionando o VIDEOJET connect 7000 com suporte

de deslocações da assistência técnica às localizações

para Power over Ethernet e um switch de rede

críticas onde estas câmaras normalmente funcionam.

integrado, pode facilmente ligar várias câmaras IP ao
longo de perímetros ou autoestradas. A nossa tecnologia

Instalação fácil e acesso remoto

patenteada Dynamic Transcoding dá-lhe acesso

A sua instalação simples permite-lhe pré-programar

instantâneo 24h por dia à transmissão de vídeo

a câmara MIC IP 7000 HD enquanto ainda se encontra

em direto e a imagens HD em dispositivos móveis,

na caixa. Graças aos acessórios de montagem MIC DCA,

independentemente da largura de banda disponível.

MIC IP starlight 7000 HD

MIC IP dynamic 7000 HD

▶F
 ornece vídeo IP relevante 24h por dia,
independentemente das condições
de iluminação e da hora do dia.
▶ Resolução de 720p até 60 fotogramas
por segundo
▶ Sensibilidade extrema com luminosidade
fraca até 0,01 lux

▶ Resolução mais elevada para uma boa
identificação em condições de
luminosidade reduzida.
▶ Resolução de 1080p a 30 fotogramas
por segundo (fps)

Funcionalidades

Vantagens

Câmaras robustas (classificação IK10/classificação CEI 60068)

Suportam impactos fortes ou vibrações contínuas de baixa
frequência

Vasta gama de temperaturas de funcionamento (-40 °C a +60 °C /
-40 °F a +140 °F)

Suportam enormes flutuações de temperatura

Classificação IP68/NEMA6P

Suportam chuva implacável e ventos fustigantes

Intelligent Video Analysis

Ajuda-o a concentrar-se nas situações relevantes alertando-o
quando necessário

Intelligent Tracking

Nunca perde o objeto de interesse

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Redução dos custos de armazenamento e da sobrecarga na rede

Dynamic Transcoding (com VIDEOJET connect)

Controlo da câmara e acesso remoto 24h por dia

Intelligent Defog

Melhora a visibilidade durante a visualização de cenas com
nevoeiro ou de baixo contraste

Conforme à ONVIF e com suporte IPP

Integração perfeita com produtos de terceiros

Projetor opcional

É possível detetar objetos mesmo na mais completa escuridão
até aos 175 metros (574 pés)

Para máxima fiabilidade em ambientes adversos, escolha
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a série MIC IP 7000 HD para videovigilância de alta qualidade.

Reservado o direito a alterações

Mais informações em www.boschsecurity.com/hdsecurity
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