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         FlexiDome IP starlight  

         8000i dóm család 
 

 

A Bosch legújabb FlexiDome IP starlight 

8000i dóm kamerái egyesítik a kamerákkal 

szemben elvárt legfontosabb tulajdonságokat.  

Egyszerre kínál:  

 Részletgazdagságot a különböző felbontású kameráival. 

A kameracsalád starlight fényérzékenységű modelljei HD 

1080p, 6 Megapixel és 4K / UHD felbontású szenzorokkal 

kerülnek forgalomba. 

 Fényérzékenységet a starlight technológiának köszönhetően. 

 Kiváló képminőséget. 134 dB-es High Dynamic Range, 

mellett akár 60 fps képalkotási sebesség a gyorsan mozgó 

objektumok hatékony megfigyeléséhez. 

Dinamikus zajszűrés és H.265 tömörítés mellett intelligens streaming funkciók segítik a sávszélességi 

mutatók megfelelő értékeken tartását. 

 Adatbiztonságot és illetéktelen hozzáféréstől való védelmet. 

Az összes többi Bosch IP kamerához hasonlóan, a beépített Trusted Platform Module (TPM) mellett az 

érzékeny portok és kommunikációs protokollok tiltása, külső szoftvermodulok feltöltésének 

megakadályozása, jelszavas védelem osztályozása is alapértelmezetten része az új kameracsaládnak. 

 Fejlett képtartalom elemzést. Mindegyik modell gyárilag tartalmazza a Bosch legfejlettebb 

képtartalom-elemzési algoritmusait (Intelligent Video Analytics), melyek kifejezetten a kültéri zavaró 

tényezők hatékony kiszűrésére és összetett riasztási feltételek megbízható ellátására lettek fejlesztve. 

 Egyedülálló telepítési hatékonyságot. A kamera fizikai közelségében a beüzemelés alatt elérhető 

vezeték nélküli (wireless) csatlakozás és beállítási lehetőség. Ez segíti a kamera teljes pozícionálását és 

a zoom funkciók beállítását. Mindez applikációs alapokon érhető el, a kameramodul megbontása és 

fizikai beavatkozás nélkül. A Bosch fejlesztésű Project Assistant App segítségével, ami PC-re, 

tabletre és okostelefonra is telepíthető – fix kamera telepítése és beüzemelése még soha nem volt ilyen 

egyszerű, mint most. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Típusszám NDE-8503-R NDE-8503-RT 

Max. felbontás 6 MP 

Effektív pixel szám 3264 (H) x 1840 (V)  

Objektív 3.9 – 10 mm F1.5 12 – 40 mm F 2.3 

Látószög (W / T) 117° x 62° (HxV) / 44° x 24° (HxV) 36° x 20° (HxV) / 12.6° x 7.1° (HxV) 

Alacsony fényérzékenység Color: 0.040 lux; Mono: 0.0059 lux Color: 0.084 lux; Mono: 0.0135 lux 

Wide Dynamic Range 120 dB WDR 

Tömörítés H.265; H.264; M-JPEG 

Audio streaming  Standard  

Helyi rögzítés 5 s pre-alarm; Dual SDXC / SDHC / SD card slots (card not included) 

Tápellátás  PoE (IEEE802.3af / 802.3at); 24 VAC; 12-26 VDC  

Kameraház IP66, IK10+ 
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A starlight család 

Cél, hogy minden láthatóvá váljon a sötétben is 
 

A Bosch starlight technológiájú termékcsalád kamerái a leg-

magasabb képminőséget biztosítják extrém alacsony fény-

viszonyok között is a hét minden napján, 24 órában.  

A kivételes starlight érzékenység lehetővé teszi, hogy a kamera 

minimális környezeti megvilágítás mellett is működjön. A kiter-

jesztett dinamikus üzemmód a kedvezőtlen fényviszonyok 

mellett is részletgazdag képeket biztosít. 

Ezek a kamerák továbbfejlesztett fényérzékenységgel, kiváló 

ellen- és háttérfény-kompenzációval, magasabb (60 kép/másod-

perces) képfrissítési sebességgel, akár 120 dB értékű dinamika-

tartománnyal, videó képtartalom elemzéssel rendelkeznek, vala-

mint a felbontás és kivitel tekintetében is széles választékban 

érhetők el.  

 
Fix IP box kamera Főbb jellemzők 

DINION IP starlight 6000 HD 

NBN-63013-B 

NBN-63023-B 

HD 720p vagy 1080p, 60 fps, Essential Video Analytics, 120 dB 

DINION IP starlight 7000 HD 

NBN-73013-BA 

NBN-73023-BA 

HD 720p vagy 1080p, 60 fps, Intelligent Video Analytics, 120 dB 

DINION IP starlight 8000 MP 

NBN-80052-BA 

5 MP, 30 fps, Intelligent Video analytics, 121 dB (Beleértve 16 dB-t, 

amikor az intelligens automatikus expozíció be van kapcsolva) 

Fix IP dómkamera  
FLEXIDOME IP starlight 6000 VR 

NIN-63013-A3 

NIN-63013-A3S 

NIN-63023-A3 

NIN-63023-A3S 

HD 720p vagy 1080p, 60 fps, Essential Video Analytics, 120 dB, 

vandálbiztos ház 

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR 

NIN-73013-A3A 

NIN-73023-A3A 

HD 720p vagy 1080p, 60 fps, Intelligent Video Analytics, 120 dB, 

vandálbiztos ház  

Mozgó IP kamerák (PTZ)  
MIC IP starlight 7000 HD 

MIC-7502-Z30B (W) (G) 

HD 720p, 60 fps, 90 dB, rendkívül strapabíró ház (IK10), ellenáll az 

extrém időjárási körülményeknek (IP68), 30x optikai zoom 

AUTODOME IP starlight 7000 HD 

VG5-7230-EPC5 

HD 1080p, 25/30 fps, 120 dB, 30x optikai zoom, függesztett ház vagy 

beltéri mennyezeti ház, hatékony sávszélesség és tároláskezelés 

 
Az összes IP starlight kamerához tartozó videó analitika 

nagyban hozzájárul, akár nagyobb távolságoknál is, az objektum 

felismeréséhez, ezáltal is fokozva a biztonságot. 

Ideális nagy biztonságú alkalmazásokhoz, mint például a 

repülőterek, veszélyeztetett infrastruktúrák, kormányzati 

épületek, határőrség, vagy forgalomfelügyelet (pl. rossz irány 

észlelése, forgalomszámlálás, parkolók, utak ellenőrzése, stb.).  
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