
Kültéri fix IP-hőkamera
A Bosch kültéri fix IP-hőkamerája lehetővé teszi a nagyobb 
területen előforduló rendellenességek korai észlelését és 
megjelenítését. A sűrű füst vagy a rossz időjárási viszonyok 
(pl. sűrű köd vagy hóesés, teljes sötétség) sem korlátozzák 
működését. 

Minden hőt sugárzó testet és tárgyat észlel, a beépített 
Bosch IVA (Intelligens Video Elemzés) technológia pedig 
hatékonyan segíti az azonnali megjelenítést is. A hőkamerás 
képalkotásra kifejlesztett IVA fejlett képfeldolgozást nyújt, 
beleértve a video-mozgásérzékelést is.

Kiemelkedő érzékenységének és a hűtés nélküli, hosszú 
hullámú hőképalkotásnak köszönhetően a kamera kiváló 
képminőséget nyújt. A kamera 320 x 240 pixeles, 
mátrixdetektoros VOx (vanádium-oxid) érzékelőt használ a 
külön erre kifejlesztett képfeldolgozó algoritmusok mellett, 
ezáltal éles, tiszta hőképet tud készíteni, amivel könnyedén 
észlelhetőek a tárgyak vagy gyanús tevékenységek.

Az egyidejűleg három adatfolyamot kezelő videó két 
H.264-es tömörített és egy JPEG adatfolyamot jelenít 
meg. A kamera alkalmas multicast-, vagy interneten is 
továbbítható stream-ek előállítására, valamint iSCSI 
alapú rögzítésre is. Négyféle objektív közül lehet 
választani, amelyekkel egyaránt lefedhető a szűk és 
széles látómező, valamint modelltől függően 8,33 vagy 
30 Hz képfrissítési sebesség érhető el.

Fő alkalmazási területek
 Kikötők felügyelete és forgalomfigyelés (légi, szárazföldi, 

tengeri)
 Határellenőrzés
 Nemzetbiztonság
 Héjvédelmi megfigyelés
 Erőművek és ipari létesítmények

Kiváló képminőség
A Bosch kültéri fix IP-hőkamera kiváló képminőséget 
nyújt, és 50 mK-es vagy kevésbé látható hőmérsékleti 
különbségeket hoz létre. A videofeldolgozási jellemzők 
között szerepelnek a többszörös automatikus, 
dinamikus optimalizáló algoritmusok, polaritás 
ellenőrzés a hőképeken (fehér-forró / fekete-forró), 
a képelrendezés szabályozása (inverz / eredeti) 
és a képkocka kimerevítési lehetőség is.

Korai észlelés
és intelligens megjelenítés



Rögzített kültéri IP-hőkamera

További információért a Bosch IP 
kamerákkal és teljes kínálatunkkal 
kapcsolatban kérjük, látogasson el 
a következő honlapra: 
www.boschsecurity.hu

Tárolási hatékonyság és rugalmasság
A kamera H.264-es tömörítést, sávszélesség 
szabályozást és multicast streaming lehetőséget 
alkalmaz, hogy hatékonyan használja ki a sávszélességi- 
és tárolási lehetőségeket, ezen kívül magas minőségű 
képpel és felbontással rendelkezik. 

A Bosch H.264 szabványa anélkül csökkenti a tárolási 
igényeket - ezáltal költségeket is, hogy az a képminőség 
rovására menne, így az MPEG-4 rendszerrel összehasonlítva 
közel 50%-kal több tárhelyet hagy szabadon. Három videó 
adatfolyam lejátszása lehetséges egyszerre. Ezáltal egy, 
nagy felbontású H.264 adatfolyam biztosítható az élő 
megtekintésekhez és felvételekhez; egy, kisebb felbontású 
H.264-es adatfolyam a korlátozott sávszélességű 
hálózatokhoz és egy, a JPEG video adatfolyamokhoz a külső 
videofelügyeleti rendszerekkel való könnyű integráláshoz.

Az iSCSI tárolási támogatás lehetővé teszi, hogy a kamera 
hagyományos, digitális videorögzítőként működjön, 
miközben nagy teljesítményű élő videót sugároz 
a hálózaton keresztül. Az SD memóriakártya-hely 
segítségével biztosított a helyi tárolási lehetőség, 

így akár hálózati hibák esetén sem csökken a rendszer 
általános megbízhatósága. SD-kártya használatával 
a kamera további berendezések nélkül is teljesen önálló 
felügyeleti rendszerként üzemel.

Teljes kompatibilitás
A Bosch kültéri fix IP-hőkamerája megfelel a Nyílt Hálózati 
Videointerfész Fórum (Open Network Video Interface 
Forum, ONVIF) előírásainak, ami garantálja a hálózati 
videoeszközök gyártófüggetlen együttes használatát. 
Az ONVIF-kompatibilis eszközök lehetővé teszik élő képi, 
hang- és metaadatok, valamint a felügyelettel kapcsolatos 
információk cseréjét. Biztosítják az automatikus 
eszközfelismerést és a hálózati alkalmazásokhoz -  
például videokezelő rendszerekhez - való automatikus 
csatlakozást.

Éles képeinek köszönhetően a Bosch kültéri fix IP-
hőkamerája éjjel-nappal a gyors észlelés és felismerés 
eszköze lehet, időjárási viszonyoktól függetlenül.

Bosch Security Systems
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Jellemzők Előnyök

320 x 240 VOx hőérzékelő külön erre kifejlesztett képfeldolgozási 
módszerrel

Kiváló képminőség

‘Intelligens működtetésű’ IVA mozgásérzékelővel és 
videotartalom elemzéssel

Tiszta képi megjelenítés a tárgyak esetében 
Meghatározott események észlelésének egyszerű, gyors módja

Háromszoros videojelfolyam: két H.264 és egy JPEG adatfolyam 
egyidejűleg

Kényelem és rugalmasság

Helyi tárhely az SD kártyán
Önállóan működő megoldás, magas megbízhatóság hálózati hibák 
esetén is

PT-head vezérlés Gyorsan vált a megfigyelendő helyre

4 különböző objektívvel A szűk és széles látómezőt is lefedi

ONVIF-kompatibilis Külső rendszerekkel is használható


