
Fast monterad IP-värmekamera för utomhusbruk
Boschs fast monterade IP-värmekamera för utomhusbruk 
ger tidig detektering och visning av överträdelser över 
stora områden. Den fungerar i tät rök och ogynnsamma 
väderförhållanden, såsom tät dimma eller snöfall, 
och även i fullständigt mörker. 

Den detekterar kroppar eller föremål som utstrålar värme 
och ger omedelbar visualisering tack vare den inbyggda 
Bosch IVA (Intelligent Video Analysis). Kamerans IVA-
funktioner är optimerade för värmebildhantering och 
har avancerade bearbetningsfunktioner, till exempel 
videorörelseavkänning.

Du får otrolig bildkvalitet tack vare kamerans höga 
känslighet och värmebildhanteringen med långvåg utan 
kylning. Den använder en VOx-sensor (vanadiumoxid), 
med FPA (focal plane array) och 320 x 240 bildpunkter, 
och särskilda bildhanteringsalgoritmer som ger skarpa 
och tydliga värmebilder så att det blir enklare att 
upptäcka föremål eller misstänkta aktiviteter.

Genom funktionen för tre samtidiga videoströmmar får 
du två H.264-komprimeringsströmmar och en JPEG-
ström. Kameran har också multicast-funktioner, 
internetströmning och iSCSI-inspelning. Med de fyra 
objektiven får du både smal och bred bildvinkel,  
och du kan välja bildrutehastigheten 8,33 eller 30 Hz.

Huvudtillämpningar
 Hamnar och trafikövervakning (luft, land och hav)
 Gränskontroll
 Inrikes säkerhet
 Områdesövervakning
 Kraftverk och industrianläggningar

Utmärkt bildkvalitet
Boschs fast monterade IP-värmekamera för utomhusbruk ger 
utmärkt bildkvalitet och synliggör temperaturskillnader på 
mindre än 50 mK. Bland videohanteringsfunktionerna finns 
flera automatiska algoritmer för dynamisk bildoptimering 
samt polaritetskontroll (vitt-varmt/svart-varmt), 
bildorienteringskontroll (inverterad/reverterad)  
och frysning av bildrutor.

Tidig detektering
och smart visualisering



Fast monterad IP-värmekamera för 
utomhusbruk

Om du vill veta mer om Boschs IP-kameror 
och vår kompletta produktserie går du in på 
www.boschsecurity.se

Effektiv och flexibel lagring
I kamerorna används H.264-komprimering, 
bandbreddsstrypning och multicast-funktioner så att 
du på ett effektivt sätt klarar kraven på bandbredd och 
lagring och får hög bildkvalitet och god upplösning. 

Boschs implementering av H.264 minskar 
lagringskostnaderna utan att göra avkall på bildkvaliteten, 
och du sparar upp till 50 % videolagring jämfört med 
MPEG-4. Upp till tre videoströmmar kan överföras 
samtidigt. Det innebär en högdefinierad H.264-ström 
för direktvisning och inspelning, en H.264-ström med 
lägre upplösning för nätverk med begränsad bandbredd 
och en JPEG-videoström för enkel integrering med 
videohanteringssystem från andra tillverkare.

Med iSCSI-lagringsstödet kan kameran fungera som 
traditionell DVR, samtidigt som den strömmar 
högpresterande direktvideo genom nätverket. SD-
kortplatsen fungerar för lokal lagring och gör på så sätt 
systemet mer tillförlitligt om det skulle uppstå fel i nätverket. 

När kameran används med ett SD-kort blir den ett 
fullständigt, självständigt övervakningssystem som inte 
kräver någon extra utrustning.

Total kompatibilitet
Boschs fast monterade IP-värmekamera för utomhusbruk 
uppfyller specifikationen ONVIF (Open Network Video 
Interface Forum), som garanterar kompatibilitet mellan 
nätverksvideoprodukter oavsett tillverkare. Enheter som 
uppfyller ONVIF kan utbyta direktvideo, ljud, metadata och 
kontrollinformation. De upptäcks och ansluts automatiskt 
till nätverkstillämpningar som videohanteringssystem.

Med sina skarpa bilder är Bosch fast monterade IP-
värmekamera för utomhusbruk den bästa lösningen för 
snabb detektering och upptäckt, både dag och natt och 
i alla väderförhållanden.
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Funktioner Fördelar

320 x 240 bildpunkters VOx-värmesensor med särskild 
bildhantering

Utmärkt bildkvalitet

Superintelligenta IVA-funktioner med rörelseavkänning och analys 
av videoinnehåll

Tydlig visualisering av föremål. Ett enkelt och snabbt sätt att 
lokalisera specifika händelser

Trippelströmning: Dubbel H.264 och JPEG samtidigt Bekvämt och flexibelt

Lokal lagring på SD-kort Självständig lösning som är tillförlitlig även vid nätverksfel

Styrning med pan-/tilt-huvud Flytta snabbt till det intressanta området

4 objektiv Täcker smala och breda bildvinklar

Uppfyller ONVIF Fungerar med system från andra tillverkare


