
Kiinteä IP-lämpökamera ulkokäyttöön
Boschin kiinteä IP-lämpökamera ulkokäyttöön havaitsee 
poikkeustilanteet ajoissa ja valvoo tehokkaasti suuriakin 
alueita. Se havaitsee kohteet jopa tiheän savun tai 
hankalien sääolosuhteiden kuten sankan sumun tai 
lumisateen läpi ja toimii myös täysin pimeässä. 

Se tunnistaa kaikki lämpöä säteilevät kohteet ja visualisoi 
ne välittömästi sisäänrakennetun Boschin IVA-tekniikan 
(Intelligent Video Analysis) avulla. IVA-tekniikka takaa 
lämpökuvauksen laadun ja tarjoaa edistyneet 
videonkäsittelyominaisuudet, joihin kuuluu 
muun muassa videoliiketunnistus.

Erittäin herkkä, jäähdyttämätön ja pitkillä 
aallonpituuksilla kuvaava kamera takaa erinomaisen 
kuvanlaadun. Vanadiumoksidipohjaisten tarkennustason 
anturien ansiosta kuvaustarkkuus on 320 x 240 pikseliä, 
ja erityisten kuvankäsittelyalgoritmiensa ansiosta kamera 
tuottaa teräviä ja tarkkoja lämpökuvia, joista kohteet ja 
epäilyttävä toiminta on helppo tunnistaa.

Kolmikaistainen video mahdollistaa kahden H.264-
pakatun tietovirran ja yhden JPEG-virran samanaikaisen 
käytön. Kamera tukee myös monilähetystä, suoratoistoa 
Internetissä ja iSCSI-tallennusta. Kameraan on 
valittavissa neljä eri objektiivia, joiden avulla voidaan 
määrittää joko kapeampi tai leveämpi kuva-ala. Sen 
kuvataajuudeksi voidaan valita joko 8,33 tai 30 Hz.

Tärkeimmät käyttökohteet
 Satamat ja liikenteen valvonta (ilma, maa ja meri)
 Rajavalvonta
 Turvallisuuspalvelut
 Reuna-alueiden valvonta
 Voimaloiden ja tehtaiden valvonta

Erinomainen kuvanlaatu
Boschin kiinteä IP-lämpökamera ulkokäyttöön tuottaa 
erinomaisen laadukasta kuvaa ja näyttää alle 50 mK:n 
lämpötilanmuutokset. Sen videonkäsittelyominaisuuksiin 
kuuluvat useiden automaattisten ja dynaamisten kuvan 
optimointialgoritmien lisäksi myös polariteetin hallinta 
(kuumat pisteet valkoisina / mustina), kuvan suunnan 
hallinta (käänteinen / normaali) ja pysäytyskuvatoiminto.

Epäilyttävän toiminnan 
varhainen havaitseminen
ja älykäs visualisointi
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Tallennustilan tehokas hyödyntäminen ja joustavuus
Kamerassa käytetään H.264-pakkausta, kuormanrajoitusta 
ja monilähetystä kaistanleveyden ja tallennusvaatimusten 
hallintaan samalla kun tuotetaan erittäin laadukasta ja 
tarkkaa kuvaa. 

Boschin H.264-ratkaisu vähentää tallennuskustannuksia 
kuvanlaadusta tinkimättä. Se säästää MPEG-4-
pakkaukseen verrattuna jopa 50 % enemmän 
videotallennustilaa. Samanaikaisesti voidaan lähettää 
jopa kolmea eri videovirtaa. Näin ollen suuren tarkkuuden 
H.264-virtaa voidaan käyttää reaaliaikaiseen kuvan 
katseluun ja tallennukseen, matalamman tarkkuuden 
H.264-virtaa voidaan lähettää verkkoihin, joiden 
kaistanleveys on rajattu, ja JPEG-virtaa voidaan käyttää 
kameran integroimiseen muiden valmistajien 
videohallintajärjestelmiin.

Kamera tukee iSCSI-tallennustilaa, joten se voi toimia 
myös tavallisena digitaalisena videotallentimena ja 
lähettää suoratoistona korkealaatuista reaaliaikaista 
videokuvaa verkossa. SD-korttipaikka toimii paikallisena 

tallennustilana ja parantaa koko järjestelmän 
luotettavuutta verkkovian sattuessa. SD-kortin kanssa 
käytettäessä kamera on täysin itsenäisesti toimiva 
valvontajärjestelmä, joka ei vaadi lisälaitteita.

Täydellinen yhteensopivuus
Boschin kiinteä IP-lämpökamera ulkokäyttöön on ONVIF 
(Open Network Video Interface Forum) -standardin 
vaatimusten mukainen, mikä takaa yhteensopivuuden 
minkä tahansa valmistajan verkkovideotuotteiden kanssa. 
ONVIF-standardin mukaisilla laitteilla voidaan lähettää 
reaaliaikaista kuvaa, ääntä, meta- ja ohjaustietoja 
laitteesta toiseen. Se takaa, että laitteet havaitaan ja 
yhdistetään automaattisesti videonhallintajärjestelmien 
kaltaisiin verkkosovelluksiin.

Terävien kuviensa ansiosta Boschin kiinteä IP-lämpökamera 
ulkokäyttöön on paras ratkaisu, kun epäilyttävä toiminta 
halutaan havaita ja tunnistaa ajoissa vuorokaudenajasta ja 
sääolosuhteista huolimatta.
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Ominaisuudet Edut

320 x 240 pikselin vanadiumoksidi-lämpöanturi ja erityinen 
kuvankäsittely

Erinomainen kuvanlaatu

Kehittynyttä älytekniikkaa: IVA, jossa liiketunnistus ja videon 
sisältöanalyysi

Kohteiden selkeä visualisointi, tiettyjen tapahtumien helppo ja 
nopea paikallistaminen

Kolme taajuutta: kaksi H.264-virtaa ja JPEG samanaikaisesti Käytännöllinen ja joustava

Paikallinen tallennus SD-kortille
Itsenäisesti toimiva ratkaisu, entistä parempi luotettavuus 
verkkovian sattuessa

Panorointi-/kallistuspidikkeen hallinta Nopea kohdealueelle siirtyminen

4 objektiivivaihtoehtoa Kattaa sekä kapeat että leveät kuva-alat

ONVIF-yhteensopiva Yhteensopiva muiden valmistajien järjestelmien kanssa


