
Σταθερή θερμική κάμερα IP για εξωτερικούς χώρους
Η σταθερή θερμική κάμερα IP της Bosch για εξωτερικούς χώρους 
παρέχει έγκαιρη ανίχνευση και εμφάνιση ανωμαλιών σε μεγάλες 
περιοχές. Μπορεί να δει χωρίς να επηρεάζεται από την παρουσία 
πυκνού καπνού ή τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως η πυκνή 
ομίχλη ή το χιόνι, ενώ λειτουργεί ακόμα και στο απόλυτο σκοτάδι. 

Ανιχνεύει οποιοδήποτε σώμα ή αντικείμενο που εκπέμπει θερμότητα 
και παρέχει άμεση οπτικοποίηση χρησιμοποιώντας την 
ενσωματωμένη τεχνολογία Intelligent Video Analysis (IVA) της 
Bosch. Βελτιστοποιημένη για θερμική απεικόνιση, η τεχνολογία IVA 
προσφέρει προηγμένες λειτουργίες επεξεργασίας, όπως η ανίχνευση 
κίνησης στο βίντεο.

Παρέχοντας υψηλής ευαισθησίας, μη ψυχόμενες θερμικές εικόνες 
μεγάλου μήκους, η κάμερα εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα εικόνας. 
Χρησιμοποιεί μια συστοιχία αισθητήρων εστιακού επιπέδου VOx 
(οξειδίου του βαναδίου) με ανάλυση 320 x 240 pixel, η οποία σε 
συνδυασμό με τους αποκλειστικούς αλγορίθμους επεξεργασίας 
εικόνας, διασφαλίζει ευκρινείς, πεντακάθαρες εικόνες που 
διευκολύνουν την αναγνώριση των αντικειμένων και των ύποπτων 
δραστηριοτήτων.

Η δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης βίντεο τριπλής ροής 
προσφέρει δύο ροές συμπίεσης H.264 και μία ροή JPEG. Επιπλέον, 
η κάμερα υποστηρίζει πολλαπλή μετάδοση, ροή δεδομένων μέσω 
Internet και εγγραφή iSCSI. Συνοδεύεται από τέσσερις φακούς για 
κάλυψη τόσο μικρών όσο και μεγάλων οπτικών πεδίων και διατίθεται 
με ρυθμό καρέ 8,33 ή 30 Hz.

Βασικές εφαρμογές
 Παρακολούθηση λιμανιών και κυκλοφορίας (εναέριας, επίγειας 

και θαλάσσιας)
 Έλεγχος συνόρων
 Εσωτερική ασφάλεια
 Παρακολούθηση περιμέτρου
 Παρακολούθηση εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

και βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας
Η σταθερή θερμική κάμερα IP της Bosch για εξωτερικούς χώρους 
παρέχει εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ανιχνεύει διαφορές 
θερμοκρασίας 50 mK ή λιγότερο. Στις λειτουργίες επεξεργασίας 
βίντεο περιλαμβάνονται οι αλγόριθμοι πολλαπλής αυτόματης, 
δυναμικής βελτιστοποίησης εικόνας, καθώς και ο έλεγχος 
πολικότητας (λευκό-θερμό / μαύρο-θερμό), ο έλεγχος 
προσανατολισμού εικόνας (αναστροφή / επαναφορά)  
και η δυνατότητα παγώματος καρέ.

Έγκαιρη ανίχνευση
και έξυπνη οπτικοποίηση



Σταθερή θερμική κάμερα IP για εξωτερικούς 
χώρους

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις 
κάμερες IP της Bosch και την πλήρη σειρά 
προϊόντων μας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.boschsecurity.gr

Απόδοση και ευελιξία αποθήκευσης
Η κάμερα χρησιμοποιεί τη συμπίεση H.264, τον περιορισμό εύρους 
ζώνης και τις δυνατότητες πολλαπλής μετάδοσης για την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση του εύρους ζώνης και των απαιτήσεων 
αποθήκευσης, παρέχοντας υψηλή ποιότητα και ανάλυση εικόνας. 

Η εφαρμογή του προτύπου H.264 από την Bosch μειώνει το κόστος 
αποθήκευσης, εξοικονομώντας έως και 50% χώρο αποθήκευσης 
βίντεο σε σύγκριση με το πρότυπο MPEG-4. Η κάμερα προσφέρει 
τη δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης έως και τριών ροών βίντεο. 
Υποστηρίζεται μια ροή H.264 υψηλής ευκρίνειας για προβολή και 
εγγραφή ζωντανού βίντεο, μια ροή H.264 χαμηλότερης ανάλυσης 
για δίκτυα με περιορισμένο εύρος ζώνης και μια ροή βίντεο JPEG 
για εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα διαχείρισης βίντεο τρίτων 
κατασκευαστών.

Η υποστήριξη αποθήκευσης σε συσκευές iSCSI επιτρέπει στην 
κάμερα να λειτουργεί ως συμβατική ψηφιακή συσκευή εγγραφής 
βίντεο και ταυτόχρονα να μεταδίδει ροές ζωντανού βίντεο υψηλής 
απόδοσης μέσω δικτύου. Η υποδοχή για κάρτες SD προσφέρει 
τοπική αποθήκευση και αυξάνει τη συνολική αξιοπιστία του 
συστήματος σε περίπτωση σφάλματος του δικτύου. Όταν 
χρησιμοποιείται με κάρτα SD, η κάμερα αποτελεί ένα πλήρες, 
αυτόνομο σύστημα παρακολούθησης χωρίς να απαιτείται 
πρόσθετος εξοπλισμός.

Πλήρης συμβατότητα
Η σταθερή θερμική κάμερα IP της Bosch για εξωτερικούς χώρους 
συμμορφώνεται με την προδιαγραφή ONVIF (Open Network Video 
Interface Forum), η οποία διασφαλίζει διαλειτουργικότητα μεταξύ 
των προϊόντων βίντεο δικτύου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή. 
Οι συσκευές που συμμορφώνονται με την προδιαγραφή ONVIF 
διαθέτουν τη δυνατότητα ανταλλαγής ζωντανού βίντεο, ήχου, 
μεταδεδομένων και πληροφοριών ελέγχου. Ανακαλύπτονται και 
συνδέονται αυτόματα σε εφαρμογές δικτύου, όπως συστήματα 
διαχείρισης βίντεο.

Χάρη στις ευκρινείς εικόνες που προσφέρει, η θερμική κάμερα IP 
της Bosch για εξωτερικούς χώρους αποτελεί την ιδανική λύση για 
γρήγορη ανίχνευση και αναγνώριση, μέρα ή νύχτα και σε 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Bosch Security Systems
Για περισσότερες πληροφορίες
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www.boschsecurity.gr
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Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα

Θερμικός αισθητήρας VOx 320 x 240 με αποκλειστική επεξεργασία 
εικόνας

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας

Τεχνολογία IVA "αυξημένης ευφυΐας" με ανίχνευση κίνησης και 
ανάλυση περιεχομένου βίντεο

Ευκρινής οπτικοποίηση αντικειμένων. Απλός και γρήγορος τρόπος 
εντοπισμού συγκεκριμένων συμβάντων

Τριπλή ροή βίντεο: Ταυτόχρονη διπλή ροή H.264 και ροή JPEG Άνεση και ευελιξία

Τοπική αποθήκευση σε κάρτα SD
Αυτόνομη λύση, αυξημένη αξιοπιστία σε περίπτωση σφάλματος 
του δικτύου

Έλεγχος κεφαλής οριζόντιας κίνησης/κλίσης Γρήγορη μετακίνηση στην περιοχή που σας ενδιαφέρει

4 διαθέσιμοι φακοί Κάλυψη μικρών και μεγάλων οπτικών πεδίων

Συμμόρφωση με την προδιαγραφή ONVIF Διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων κατασκευαστών


