
Stałopozycyjna sieciowa kamera termiczna do zastosowań 
zewnętrznych
Stałopozycyjna sieciowa kamera termiczna firmy Bosch do 
zastosowań zewnętrznych zapewnia wczesne wykrywanie 
i sygnalizowanie zagrożeń na dużych obszarach. Doskonale 
sprawdza się w gęstym dymie lub złych warunkach pogodowych, 
takich jak mgła czy śnieg, a nawet w całkowitej ciemności. 

Jest przystosowana do wykrywania obiektów emitujących ciepło 
i zapewnia natychmiastową wizualizację przy wykorzystaniu 
wbudowanego systemu inteligentnej analizy obrazu IVA 
(ang. Intelligent Video Analysis) firmy Bosch. System IVA kamery 
został zoptymalizowany pod kątem analizy termicznej obrazu i posiada 
zaawansowane funkcje przetwarzania, takie jak wizyjna detekcja ruchu.

Kamera charakteryzuje się znakomitą jakością obrazu dzięki wysokiej 
czułości oraz długofalowej termowizji bez konieczności chłodzenia. 
Posiada detektor ogniskowej matrycy z tlenkiem wanadu 
o rozdzielczości 320 x 240 pikseli, który w połączeniu ze 
specjalnymi algorytmami przetwarzania zapewnia ostry, 
wyraźny obraz termowizyjny i ułatwia rozpoznawanie obiektów 
i podejrzanych zdarzeń.

Kamera umożliwia przesyłanie jednocześnie trzech strumieni 
sygnału wizyjnego – dwóch strumieni o kompresji H.264 i jednego 
strumienia o kompresji JPEG. Kamera w pełni obsługuje takie 
funkcje, jak multicasting, transmisja strumieniowa w sieci Internet 
oraz zapis iSCSI. Umożliwia zastosowanie czterech różnych 
obiektywów, zarówno o wąskim, jak i szerokim kącie widzenia, 
a dostępna częstotliwość odświeżania wynosi 8,33 lub 30 Hz.

Główne zastosowania
 Monitoring obszarów portowych i ruchu drogowego 

(powietrze, ląd i morze)
 Kontrola graniczna
 Bezpieczeństwo wewnętrzne
 Dozór granic posesji
 Ochrona elektrowni i instalacji przemysłowych

Znakomita jakość obrazu
Stałopozycyjna sieciowa kamera termiczna do zastosowań 
zewnętrznych firmy Bosch zapewnia znakomitą jakość obrazu 
i wykrywa różnice temperatur rzędu 50 mK. Funkcje przetwarzania 
sygnału wizyjnego obejmują szereg algorytmów automatycznej, 
dynamicznej optymalizacji obrazu, kontrolę polaryzacji (gorące punkty 
oznaczone kolorem białym/czarnym), sterowanie orientacją obrazu 
(odwrócenie/przywrócenie) oraz funkcję zatrzymania obrazu.

Wczesne wykrywanie
i inteligentna wizualizacja



Stałopozycyjna sieciowa kamera termiczna 
do zastosowań zewnętrznych

Aby dowiedzieć się więcej na temat kamer 
sieciowych firmy Bosch i zapoznać się 
z pełną ofertą produktów, odwiedź stronę 
www.boschsecurity.pl

Efektywność zapisu i elastyczność
Aby efektywnie zarządzać pasmem przesyłania i spełniać 
wymagania zapisu, zapewniając jednocześnie wysoką jakość 
obrazu i rozdzielczość, kamery wykorzystują kompresję H.264, 
funkcję ograniczania pasma oraz multicasting. 

Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na przestrzeń dyskową o 50% 
w porównaniu ze standardem MPEG-4, zastosowanie opracowanego 
przez firmę Bosch algorytmu kompresji H.264 pozwala zredukować 
koszty przechowywania nagrań bez uszczerbku na jakości obrazu. 
Możliwe jest jednoczesne wysyłanie maksymalnie trzech strumieni 
wizyjnych. Jeden strumień o wysokiej rozdzielczości i kompresji 
H.264 służy do podglądu obrazu bieżącego i zapisu, kolejny, o niższej 
rozdzielczości i kompresji H.264, jest wykorzystywany w sieciach 
z ograniczeniami szerokości pasma, zaś ostatni strumień wizyjny 
w standardzie kompresji JPEG może zostać łatwo zintegrowany 
z systemami zarządzania obrazem innych producentów.

Obsługa zapisu iSCSI pozwala kamerze na pracę w charakterze 
konwencjonalnego cyfrowego rejestratora wizyjnego przy 
jednoczesnej emisji w sieci bieżącego sygnału wizyjnego 
wysokiej jakości. Gniazdo kart SD zapewnia przestrzeń do 
lokalnego przechowywania danych oraz podnosi ogólny poziom 
niezawodności systemu w przypadku awarii sieci. W połączeniu 
z kartą SD kamera stanowi kompletny, samodzielny system 
dozorowy, który nie wymaga dodatkowego wyposażenia.

Całkowita zgodność
Stałopozycyjne sieciowe kamery termiczne firmy Bosch do 
zastosowań zewnętrznych są zgodne ze specyfikacją normy ONVIF 
(Open Network Video Interface Forum), która gwarantuje 
możliwość współdziałania urządzeń wizyjnych różnych 
producentów. Urządzenia zgodne z normą ONVIF mogą wymieniać 
bieżący obraz, dźwięk i sygnały sterujące. Są one automatycznie 
wykrywane i podłączane do aplikacji sieciowych, takich jak systemy 
zarządzania sygnałem wizyjnym.

Ostry obraz zapewniany przez stałopozycyjną sieciową kamerę 
termiczną firmy Bosch do zastosowań zewnętrznych sprawia, 
że jest ona idealnym rozwiązaniem do szybkiego wykrywania 
i rozpoznawania obiektów. Urządzenie może pracować w dzień, 
w nocy oraz w każdych warunkach atmosferycznych.
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Funkcje Korzyści

Detektor termiczny 320x240 z tlenkiem wanadu ze specjalną 
funkcją przetwarzania obrazu

Znakomita jakość obrazu

„Inteligencja w urządzeniu końcowym” IVA dzięki funkcjom detekcji 
ruchu i analizy zawartości obrazu

Przejrzysta wizualizacja obiektu. Łatwy, szybki sposób na lokalizację 
określonych zdarzeń

Trójstrumieniowe przesyłanie obrazu: jednocześnie dwa strumienie 
H.264 i jeden strumień JPEG

Wygoda i elastyczność

Lokalne przechowywanie danych na karcie SD
Urządzenie samodzielne, większa niezawodność w przypadku 
awarii sieci

Sterowanie głowicą uchylno-obrotowej Szybkie ustawianie na wyświetlanie zadanego obszaru

Możliwość wyboru spośród 4 obiektywów Wąski i szeroki kąt widzenia

Zgodność z normą ONVIF Możliwość współdziałania z systemami innych producentów


