
Fast termisk IP-kamera til udendørsbrug
Det faste termiske IP-kamera til udendørsbrug fra Bosch 
leverer tidlig detektion og visning af uregelmæssigheder 
over større områder. Det kan se igennem tæt røg eller 
barske vejrforhold såsom tæt tåge eller sne eller tilmed 
i komplet mørke. 

Det registrerer ethvert legeme eller objekt, der udstråler 
varme, og leverer øjeblikkelig visualisering ved brug af 
Boschs IVA (Intelligent Video Analysis). Kameraets IVA 
er optimeret til termisk billedbehandling og omfatter 
avancerede bearbejdningsfunktioner, herunder 
videobevægelsesdetektering.

Med høj følsomhed og billedbehandling med ikke-kølede 
langbølger leverer kameraet enestående billedkvalitet.  
Det anvender en array med VOx-fokalplanssensor 
(vanadiumoxid) med 320 x 240 pixel kombineret med 
dedikerede billedbehandlingsalgoritmer, der leverer 
skarpe, klare termiske billeder, som gør det nemmere 
at genkende objekter eller mistænkelige aktiviteter.

Videofunktion med samtidig tri-stream leverer to H.264-
komprimeringsstrømme og én JPEG-stream. Kameraet 
understøtter også multicasting, internet-streaming og 
iSCSI-optagelse. Et valg mellem fire objektiver leverer 
både snævre og brede synsfelter og er tilgængelig med 
en billedhastighed på enten 8,33 eller 30 Hz.

Nøgleanvendelser
 Overvågning af havne og trafik (luft, land og hav)
 Grænsekontrol
 Grænsebeskyttelse
 Perimeterovervågning
 Kraftværker og industrianlæg

Enestående billedkvalitet
Boschs faste termiske IP-kamera til udendørsbrug leverer 
enestående billedkvalitet og gør temperaturforskelle på 
50 mK eller mindre synlige. Videobehandlingsfunktionerne 
omfatter flere automatiske, dynamiske 
billedoptimeringsalgoritmer såvel som polaritetskontrol 
(hvid-varm/sort-varm), billedretningskontrol (vend om/
vend tilbage) samt mulighed for at fryse billeder.

Tidlig detektering
og intelligent visualisering



Fast termisk IP-kamera til udendørsbrug

Du kan læse mere om Bosch 
IP-kameraer og vores komplette 
produkttilbud ved at besøge 
www.boschsecurity.dk

Lagringseffektivitet og -fleksibilitet
Kameraet anvender H.264-komprimering, regulering af 
båndbredde og multicasting-funktioner til effektiv 
håndtering af kravene til båndbredde og lagring, og 
leverer samtidigt den bedste billedkvalitet og opløsning. 

Bosch H.264-implementering reducerer 
lagringsomkostninger uden at gå på kompromis med 
billedkvalitet og sparer op til 50 % videolagring sammenlignet 
med MPEG-4. Der kan sendes op til tre video-streams 
samtidigt. Dette muliggør én High Definition-stream H.264 til 
direkte visning og optagelser, én stream i H.264 med lavere 
opløsning til netværk med begrænset båndbredde, samt en 
JPEG-videostream til nem integration med 
videoadministrationssystemer fra tredjeparter.

Understøttelse af iSCSI-lagring lader kameraet fungere 
som en traditionel digital videooptager samtidigt med, 
at det kan streame direkte video i høj kvalitet på tværs af 
netværk. SD-kortstikket muliggør lokal lagring og forøger 
den overordnede pålidelighed for systemet i tilfælde af 
netværksfejl. Når kameraet anvendes sammen med et 
SD-kort, bliver det til et komplet, selvstændigt 
overvågningssystem, der ikke kræver yderligere udstyr.

Total kompatibilitet
Boschs faste termiske IP-kamera til udendørsbrug er 
i overensstemmelse med ONVIF's (Open Network Video 
Interface Forum) specifikationer, hvilket garanterer 
interkompatibilitet mellem netværksvideoprodukter, 
uanset hvem producenten er. ONVIF-kompatible enheder 
kan udveksle direkte video, lyd, metadata og 
kontroloplysninger. De registreres automatisk 
og forbindes til netværksapplikationer såsom 
videostyringssystemer.

Med de skarpe billeder er Boschs faste termiske IP-
kamera til udendørsbrug den ideelle løsning til hurtig 
detektering og genkendelse – dag og nat og i alle 
vejrforhold.
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Funktioner Fordele

320 x 240 VOx termisk sensor med dedikeret billedbehandling Enestående billedkvalitet

IVA med avancerede overvågningsfunktioner med 
bevægelsesdetektion og analyse af videoindhold

Klar objektsvisualisering. Enkel, hurtig metode til lokalisering af 
specifikke hændelser

Tri-streaming: Dobbelt H.264 og JPEG samtidigt Nemhed og fleksibilitet

Lokal lagring på SD-kort Selvstændig løsning, forøget pålidelighed i tilfælde af netværksfejl

PT-hovedkontrol Gå hurtigt til interesseområdet

Vælg imellem fire linser Dækker snævre og brede synsfelter

ONVIF-kompatibel Kompatibilitet med tredjepartssystemer


