
Vaste thermische IP-camera voor buitengebruik
De vaste thermische IP-camera voor buitengebruik van 
Bosch zorgt voor vroegtijdige detectie en weergave van 
onregelmatigheden binnen grote gebieden. Het zicht van 
de camera is ook gegarandeerd bij dichte rook en slechte 
weersomstandigheden zoals dichte mist of sneeuw en 
zelfs bij volledige duisternis. 

De camera detecteert elk lichaam of object dat warmte 
uitstraalt en zorgt voor onmiddellijke visualisatie met behulp 
van het ingebouwde Bosch IVA (Intelligent Video Analysis). 
IVA is geoptimaliseerd voor warmtebeeldtechnologie en 
biedt geavanceerde verwerkingsfuncties, waaronder 
videobewegingsdetectie.

De hooggevoelige, ongekoelde langegolfwarmtebeelden 
staan garant voor een uitstekende beeldkwaliteit. De camera 
maakt gebruik van een Vanadium Oxide (VOx) Focal Plane 
Array met een beeldresolutie van 320 x 240 pixels, in 
combinatie met speciale beeldverwerkingsalgoritmen, voor 
duidelijke, scherpe warmtebeelden die het herkennen van 
objecten of verdachte activiteiten vereenvoudigen.

Met drievoudige videostreaming kunnen gelijktijdig twee 
H.264-streams en één JPEG-stream worden weergegeven. 
De camera is bovendien geschikt voor multicasting, 
internet-streaming en iSCSI-opnamen. Er kan worden 
gekozen uit vier objectieven, voor een smal of breed 
zichtveld, en een frame rate van 8,33 of 30 Hz.

Belangrijkste toepassingen:
 Haven- en verkeerstoezicht (lucht, land en zee)
 Grenscontrole
 Nationale veiligheid
 Perimeterbewaking
 Energiecentrales en industriële installaties

Uitstekende beeldkwaliteit
De vaste thermische IP-camera voor buitengebruik van 
Bosch zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit en maakt 
temperatuurverschillen van 50 mK of lager zichtbaar. Tot 
de videoverwerkingsfuncties behoren meervoudige 
automatische optimalisatie-algoritmen met een dynamisch 
bereik alsmede polariteitsbeheer (witte hotspots/zwarte 
hotspots), beeldstandregeling (omkeren/terugkeren) en 
beeld stilzetten.

Vroegtijdige detectie
en intelligente visualisatie



Vaste thermische IP-camera voor 
buitengebruik

Bezoek voor meer informatie over 
IP-camera's van Bosch en ons complete 
productaanbod: www.boschsecurity.nl/
www.boschsecurity.be

Efficiënt en flexibel gebruik van opslagruimte
De camera levert niet alleen de beste beeldkwaliteit en 
resolutie, maar maakt ook gebruik van H.264 compressie, 
bandbreedtebeperking en multicasting om de beschikbare 
bandbreedte en opslagruimte zo efficiënt mogelijk te 
benutten. 

Implementatie van Bosch H.264 betekent lagere 
opslagkosten zonder dat dit ten koste gaat van de 
beeldkwaliteit. In vergelijking tot MPEG-4 wordt daarmee 
50% video-opslagcapaciteit bespaard. Er kunnen tot drie 
videostreams tegelijk worden verzonden. Hierdoor is 
streaming mogelijk van een H.264-stream met een hoge 
resolutie voor live-weergave en opnemen, een tweede 
H.264-stream met een lagere resolutie voor netwerken met 
een beperkte bandbreedte en een JPEG-videostream voor 
eenvoudige integratie met videomanagementsystemen van 
derden.

iSCSI-opslag maakt het tevens mogelijk de camera te 
gebruiken als een conventionele harddisk-recorder terwijl 
hoogwaarde live video wordt gestreamd over het netwerk. 
De sleuf voor een SD-kaart maakt lokale opslag mogelijk 

en vergroot de algehele betrouwbaarheid van het systeem 
in het geval van netwerkstoringen. Bij gebruik van een 
SD-kaart verandert de camera in een compleet, zelfstandig 
opererend bewakingssysteem, dat geen extra apparatuur 
vereist.

Totale compatibiliteit
De vaste thermische IP-camera voor buitengebruik van 
Bosch voldoet aan de ONVIF (Open Network Video 
Interface Forum) specificatie, waardoor samenwerking 
tussen netwerkvideoproducten (ongeacht fabrikant) wordt 
gegarandeerd. Apparaten die voldoen aan ONVIF kunnen 
live-video, audio, metadata en besturingsinformatie 
uitwisselen. Ze worden automatisch herkend en verbonden 
met netwerkapplicaties zoals videomanagementsystemen.

Door de scherpe beelden is de vaste thermische IP-camera 
voor buitengebruik van Bosch de oplossing voor snelle 
detectie en herkenning, zowel overdag als 's nachts en 
onder alle weersomstandigheden.
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Productkenmerken Voordelen
320 x 240 VOx thermische sensor met speciale beeldverwerking Uitstekende beeldkwaliteit

'Decentrale intelligentie' - IVA met bewegingsdetectie en analyse 
van beeldinhoud

Duidelijke objectvisualisatie Eenvoudige, snelle manier om 
specifieke gebeurtenissen te traceren

Drievoudige streaming: Dual H.264 en JPEG gelijktijdig Gemak en flexibiliteit

Lokale opslag op SD-kaart
Zelfstandig opererende oplossing, hogere betrouwbaarheid in 
geval van netwerkstoringen

Besturing van draai/kantel-module Richt snel op het nader te bestuderen deel van het beeld

Keuze uit 4 objectieven Voor smal en breed zichtveld

Conform ONVIF Geschikt voor gebruik in combinatie met systemen van derden


