
Pevná termální kamera IP pro venkovní použití
Pevná termální kamera IP pro venkovní použití společnosti 
Bosch poskytuje včasnou detekci a zobrazení neobvyklých 
situací v rozsáhlých oblastech. „Vidí“ skrz hustý kouř nebo 
v nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je hustá 
mlha nebo sníh, a dokonce i v úplné tmě. 

Detekuje každou osobu či předmět, který vyzařuje teplo 
a poskytuje okamžitou vizualizaci díky vestavěné inteligentní 
analýze obrazu (IVA). Optimalizováno pro termální snímání 
obrazu – inteligentní analýza obrazu (IVA) v kameře nabízí 
pokročilé funkce zpracování obrazu včetně videodetekce 
pohybu.

Kamera poskytuje vysoce citlivé, nechlazené a dlouhovlnné 
termální snímání obrazu, což zajišťuje výjimečnou kvalitu 
obrazu. Využívá maticově uspořádaný senzor VOx (oxid 
vanadičitý) s 320 × 240 pixely v kombinaci s vyhrazenými 
algoritmy zpracování obrazu pro ostrý a čistý termální 
obraz, který usnadní rozpoznávání objektů nebo 
podezřelých aktivit.

Možnost souběžného toku videodat nabízí dva toky 
s technologií komprese H.264 a jeden tok JPEG. Kamera 
také podporuje funkci multicasting, tok dat přes internet 
a nahrávání iSCSI. Výběr ze čtyř objektivů pokrývá úzké 
i široké zorné pole – jsou k dispozici se snímkovým 
kmitočtem buď 8,33 nebo 30 Hz.

Hlavní aplikace
 Sledování přístavů a dopravy (ve vzduchu, na zemi 

a na moři)
 Kontrola na hranicích
 Bezpečnost země
 Sledování obvodů areálů
 Instalace v elektrárnách a průmyslových zařízeních

Výjimečná kvalita obrazu
Pevná termální kamera IP pro venkovní použití společnosti 
Bosch poskytuje výjimečnou kvalitu obrazu a rozlišuje 
teplotní rozdíly 50 mK nebo méně viditelné. Mezi funkce 
zpracování digitálního obrazu patří vícenásobné algoritmy 
automatické a dynamické optimalizace obrazu a také řízení 
polarity (zobrazení horkých bodů bílou barvou / zobrazení 
horkých bodů černou barvou), řízení orientace obrazu 
(převrátit / vrátit) a možnost freeze frame (zastavení záběru).

Včasná detekce
a inteligentní vizualizace



Pevná termální kamera IP pro venkovní 
použití

Pro více informací o kamerách IP 
společnosti Bosch a naší kompletní 
nabídce navštivte naše webové stránky 
www.boschsecurity.cz

Efektivní ukládání dat a flexibilita
Kamera využívá kompresi H.264, zúžení šířky pásma 
a funkci multicasting, aby efektivně splnila požadavky na 
šířku pásma a úložiště a zároveň poskytla vysokou kvalitu 
obrazu a rozlišení. 

Implementace komprese H.264 společnosti Bosch snižuje 
náklady na úložiště, aniž by byla obětována kvalita obrazu, 
a šetří tak až 50 % místa pro ukládání videozáznamu 
v porovnání s kompresí MPEG-4. Lze přenášet až tři toky 
videodat zároveň. To umožňuje jeden tok s vysokým 
rozlišením a kompresí H.264 pro sledování živého obrazu 
a nahrávání, jeden tok s nižším rozlišením a kompresí 
H.264 pro sítě s omezenou šířkou pásma a datový tok videa 
JPEG pro snadnou integraci se systémy pro správu videa 
od jiných výrobců.

Podpora úložiště iSCSI umožňuje kameře chovat se jako 
běžný digitální videorekordér a zároveň zajišťovat tok 
vysoce kvalitního živého obrazu v celé síti. Slot na kartu 

SD představuje místní úložiště a zvyšuje celkovou 
spolehlivost systému v případě selhání sítě. Kamera se 
při použití s kartou SD stane kompletním samostatným 
sledovacím systémem, který nevyžaduje další zařízení.

Úplná kompatibilita
Pevná termální kamera IP pro venkovní použití 
společnosti Bosch odpovídá specifikaci ONVIF 
(Open Network Video Interface Forum), která zaručuje 
vzájemnou spolupráci mezi síťovými videoprodukty 
různých výrobců. Zařízení v souladu se standardem 
ONVIF si mohou předávat živý obraz, zvuk, metadata 
a spravovat informace. Jsou automaticky rozpoznána 
a připojena k síťovým aplikacím, například k systémům 
správy videa.

Pevná termální kamera IP pro venkovní použití 
společnosti Bosch je díky svému ostrému obrazu 
řešením pro rychlou detekci a rozpoznání ve dne  
i v noci a za každých povětrnostních podmínek.
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Vlastnosti Výhody

Tepelný senzor VOx s rozlišením 320 × 240 pixelů a vyhrazeným 
zpracováním obrazu

Výjimečná kvalita obrazu

„Decentralizovaná inteligence“ Inteligentní analýzy obrazu (IVA) 
s detekcí pohybu a analýzou obsahu obrazu

Jasná vizualizace objektů. Jednoduchý a rychlý způsob vyhledání 
určitých událostí

Trojitý tok: duální H.264 a současně JPEG Pohodlí a flexibilita

Místní úložiště na kartě SD Samostatné řešení, zvýšená spolehlivost v případě selhání sítě

Ovládání hlavy PT-head Rychlý přesun do požadované oblasti

Výběr z 4 objektivů Pokrytí úzkých i širokých zorných polí

Kompatibilita se standardem ONVIF Vzájemná spolupráce se systémy od jiných výrobců


