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Sistemas de vídeo

Reconsidere a segurança por vídeo
Na Bosch, nosso foco é inovar em 
segurança onde você mais precisa. 
Constantemente, nós ultrapassamos os 
limites da tecnologia para desenvolver 
soluções inteligentes que vão além das 
mais altas demandas de segurança da 
atualidade e fornecem vantagens claras 
de negócios que vão além da segurança. 
Acreditamos que a próxima etapa lógica 
para segurança é permitir que os clientes 
interpretem os dados para começar a 
adaptar essas enormes quantidades de 
dados de vídeo. A capacidade de interpretar 
dados de vídeo diretamente na origem 
ajuda a melhorar significativamente os 
níveis de segurança, bem como a oferecer 
vantagens claras de negócios.

Use o potencial oculto
Apesar das enormes quantidades de dados 
de vídeo coletados, as estatísticas apontam 
que apenas 10% dos dados são usados 
e a maioria dos dados coletados perde 
o valor segundos depois de ser gerada. 
Por que só estamos usando uma 
quantidade limitada de dados? Nós nos 
concentramos principalmente em fornecer 
as informações certas em caso de 

emergência ou a evidência correta após 
um ato criminoso.

Acreditamos que o futuro seja utilizar 
o potencial oculto e usar 100% dos dados 
de segurança por vídeo, permitindo que 
esses dados tenham mais utilidade para 
as empresas do que apenas segurança.

Análise de vídeo na borda
E o potencial oculto dos dados não usados? 
Não seria ótimo se os dados de vídeo 
capturados tivessem mais utilidade para 
as empresas do que apenas segurança? 
Com a análise de vídeo integrada por 
padrão, permitimos que os clientes 
interpretem os dados diretamente na 
origem, a fim de reatribuí-los e possibilitar 
a tomada de decisões mais inteligentes 
para os negócios. Qualquer coisa, desde 
o monitoramento de presença para reduzir 
contas de serviços até a identificação de 
padrões na atividade do cliente para 
melhorar as vendas por meio da 
identificação dos pontos principais nos 
ambientes de varejo. Ou então, 
a diferenciação de "barreiras no caminho" 
para otimizar o layout de lojas e aumentar 
a satisfação do cliente.

Áreas de especialização
Para que possamos reconsiderar 
a segurança por vídeo, precisamos garantir 
o fornecimento de excelência em segurança 
por vídeo e gerenciamento de dados. 
É por esse motivo que nosso portfólio 
inteligente é baseado em nossas áreas de 
especialização: fornecer imagens relevantes 
de alta qualidade e taxas de bits mais 
eficientes com menos requisitos de 
armazenamento e carga de rede, bem como 
manter os dados de vídeo seguros.

Mais alta qualidade de imagem
A Bosch oferece imagens com a mais alta 
qualidade que usam tecnologias como 
resoluções de até 4K ultra HD, tecnologia 
starlight e faixas dinâmicas excelentes.

Gerenciamento inteligente de taxa 
de bits
A Bosch ajuda a reduzir a taxa 
de bits em até 80% e a diminuir 
significativamente a carga de rede 
e os requisitos de armazenamento sem 
comprometer a qualidade do vídeo.

Segurança de dados
As soluções de segurança por vídeo 
da Bosch oferecem várias medidas 
de software e hardware, como TPM 
(Trusted Platform Module, Módulo de 
plataforma confiável) integrado, para 
manter os dados de vídeo seguros.
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Vídeo IP
Câmeras dome ▶FLEXIDOME IP micro 5000

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NUC-51022-FX NUC-51051-FX
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics – –

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎
Streaming inteligente – ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 1080p 5 MP
Tipo do sensor de imagem 1/2,7" 1/3"
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps em 1080p 12 fps em 5 MP
Interna/externa/em veículo ∎/∎/– ∎/∎/–
Dia/noite ∎ (eletrônico) ∎ (eletrônico)
Wide Dynamic Range (WDR) 76 dB 65 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎
Microfone integrado – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/– –/–
Máscara de privacidade ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – –

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada – –
Detecção de áudio – –

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,4 lux (F4)
1 lux (F2)

0,8 lux (F4)
2 lux (F2)

Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) – –
Visão noturna – –
Alcance máximo à noite – –

Lente Back focus automático (ABF) – –
Varifocal automática – –
Distância focal 3,6 mm (F4)

2,5 mm (F2) 
3,6 mm (F4)  
2,5 mm (F2)

Ângulo de visão horizontal (HAoV) 97° (F4)
135° (F2)

69° (F4)
105° (F2)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

34/13/7/3 (F4)
16/6/3/2 (F2)

69/27/14/7 (F4)
40/16/8/4 (F2)

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação JPEG automática ou por alarme,

clipes de vídeo ou exportação JPEG
Publicação JPEG automática ou por alarme,

clipes de vídeo ou exportação JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme –/– –/–

Entrada/saída de áudio – –
Monitor de exibição pública/híbrido –/∎ –/∎

Caixa Grau de proteção climática IP66 IP66
Resistente a vandalismo IK08 IK08
Temperatura operacional -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/–/– ∎/–/–
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Vídeo IP
Câmeras dome ▶FLEXIDOME IP indoor 5000 IR ▶FLEXIDOME IP indoor 5000 HD

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NII-50022-A3 NIN-50022-A3
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics – –

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 1080p HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,7" 1/2,7"
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps em 1080p 30 fps em 1080p
Interna/externa/em veículo ∎/–/– ∎/–/–
Dia/noite ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 76 dB 76 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎
Microfone integrado ∎ ∎

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – –

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎ ∎
Análise de vídeo integrada – –
Detecção de áudio ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,24 lux 0,24 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0 lux (IV ativado) 0,05 lux
Visão noturna ∎ (infravermelho) –
Alcance máximo à noite 15 m (50 pés) –

Lente Back focus automático (ABF) – –
Varifocal automática ∎ ∎
Distância focal 3 - 10 mm 3 - 10 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 36°-117° 36°-117°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

24-118/9-47/5-24/2-12 24-118/9-47/5-24/2-12

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação JPEG automática ou por alarme,

clipes de vídeo ou exportação JPEG
Publicação JPEG automática ou por alarme,

clipes de vídeo ou exportação JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 1/1 1/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido ∎/∎ ∎/∎

Caixa Grau de proteção climática – –
Resistente a vandalismo IK04 IK04
Temperatura operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/∎/– ∎/∎/–
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Vídeo IP
Câmeras dome ▶FLEXIDOME IP outdoor 5000 IR ▶FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NDI-50022-A3 NDN-50022-A3
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics – –

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 1080p HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,7" 1/2,7"
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps em 1080p 30 fps em 1080p
Interna/externa/em veículo ∎/∎/– ∎/∎/–
Dia/noite ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 76 dB 76 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎
Microfone integrado – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – –

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎ ∎
Análise de vídeo integrada – –
Detecção de áudio ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,24 lux 0,24 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0 lux (IV ativado) 0,05 lux
Visão noturna ∎ (infravermelho) –
Alcance máximo à noite 15 m (50 pés) –

Lente Back focus automático (ABF) – –
Varifocal automática ∎ ∎
Distância focal 3 - 10 mm 3 - 10 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 36°-117° 36°-117°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

24-118/9-47/5-24/2-12 24-118/9-47/5-24/2-12

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação JPEG automática ou por alarme,

clipes de vídeo ou exportação JPEG
Publicação JPEG automática ou por alarme,

clipes de vídeo ou exportação JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 1/1 1/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido ∎/∎ ∎/∎

Caixa Grau de proteção climática IP66 IP66
Resistente a vandalismo IK10 IK10
Temperatura operacional -40 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -40 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/∎/– ∎/∎/–
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Vídeo IP
Câmeras dome ▶FLEXIDOME IP 4000i ▶FLEXIDOME IP 4000i ▶FLEXIDOME IP 4000i IR ▶FLEXIDOME IP 4000i IR 

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NDI-4502-A NDE-4502-A NDI-4502-AL NDE-4502-AL
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics ∎ ∎ ∎ ∎
Intelligent Video Analysis – – – –

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 1080p HD 1080p HD 1080p HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9"
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps em 1080p 30 fps em 1080p 30 fps em 1080p 30 fps em 1080p
Interna/externa/em veículo ∎/ – /– ∎/∎/– ∎/ – /– ∎/∎/–
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 88 dB 88 dB 88 dB 88 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado ∎ ∎ ∎ ∎

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎ –/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – – – –
Modo de vídeo vertical ∎ ∎ ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎ ∎ ∎ ∎
Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,1 lux 0,1 lux 0,1 lux 0,1 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,02 lux 0,02 lux 0 lux (IV ativado) 0 lux (IV ativado)
Visão noturna – – ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho)
Alcance máximo à noite – – 30 m (98 pés) 30 m (98 pés)

Lente Back focus automático (ABF) – – – –
Varifocal automática ∎ ∎ ∎ ∎
Distância focal 3 - 10 mm 3 - 10 mm 3 - 10 mm 3 - 10 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 34° - 101° 34° - 101° 34° - 101° 34° - 101°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar  
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

32-126/13-50/6-25/3-13 32-126/13-50/6-25/3-13 32-126/13-50/6-25/3-13 32-126/13-50/6-25/3-13

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação JPEG automática ou 

por alarme, clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 1/1 1/1 1/1 1/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Caixa Grau de proteção climática – IP66 – IP66
Resistente a vandalismo IK04 IK10 IK04 IK10
Temperatura operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) -40 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) -40 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎
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Vídeo IP
Câmeras dome ▶FLEXIDOME IP 5000i ▶FLEXIDOME IP 5000i ▶FLEXIDOME IP 5000i IR ▶FLEXIDOME IP 5000i IR

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NDI-5503-A NDE-5503-A NDI-5503-AL NDE-5503-AL
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics ∎ ∎ ∎ ∎
Intelligent Video Analytics – – – –

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima 5 MP 5 MP 5 MP 5 MP
Tipo do sensor de imagem 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9"
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps em 5 MP 30 fps em 5 MP 30 fps em 5 MP 30 fps em 5 MP
Interna/externa/em veículo ∎/–/– ∎/∎/– ∎/–/– ∎/∎/–
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado ∎ ∎ ∎ ∎

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – – – –

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎ ∎ ∎ ∎
Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,24 lux 0,24 lux 0,24 lux 0,24 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,03 lux 0,03 lux 0 lux (IV ativado) 0 lux (IV ativado)
Visão noturna – – ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho)
Alcance máximo à noite – – 30 m (98 pés) 30 m (98 pés)

Lente Back focus automático (ABF) – – – –
Varifocal automática ∎ ∎ ∎ ∎
Distância focal 3 - 10 mm 3 - 10 mm 3 - 10 mm 3 - 10 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 26° - 77° 26° - 77° 26° - 77° 26° - 77°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

59-266/24-106/12-53/6-27 59-266/24-106/12-53/6-27 59-266/24-106/12-53/6-27 59-266/24-106/12-53/6-27

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação JPEG automática ou 

por alarme, clipes de vídeo ou 
exportação JPEG

Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação JPEG

Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação JPEG

Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 1/1 1/1 1/1 1/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Caixa Grau de proteção climática – IP66 – IP66
Resistente a vandalismo IK04 IK10 IK04 IK10
Temperatura operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) -40 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) -40 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎
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Vídeo IP
Câmeras dome ▶FLEXIDOME IP starlight 6000 VR ▶FLEXIDOME IP starlight 7000 VR ▶FLEXIDOME IP starlight 6000 VR ▶FLEXIDOME IP starlight 7000 VR

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NIN-63013-Axxx NIN-73013-Axxx NIN-63023-Axxx NIN-73023-Axxx
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics ∎ – ∎ –
Intelligent Video Analysis – ∎ – ∎

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima 720p 720p 1,3 MP/1080p 1,3 MP/1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8"
Máx. de quadros por segundo (fps) 60 fps em 720p 60 fps em 720p 60 fps em 1,3MP/1080p 60 fps em 1,3MP/1080p
Interna/externa/em veículo ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado – – – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse ∎ ∎ ∎ ∎
Modo de vídeo vertical ∎ ∎ ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,0075 lux 0,0075 lux 0,0075 lux 0,0075 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,0011 lux 0,0011 lux 0,0011 lux 0,0011 lux
Visão noturna ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight)
Alcance máximo à noite – – – –

Lente Back focus automático (ABF) ∎ ∎ ∎ ∎
Varifocal automática ∎ ∎ ∎ ∎
Distância focal 3 – 9 mm (A3xx) 3 – 9 mm (A3xx)

10 – 23 mm (A10xx)
3 – 9 mm (A3xx) 3 – 9 mm (A3xx)

10 – 23 mm (A10xx)
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 59° – 117° (A3xx) 59° – 117° (A3xx)

14,4° – 32° (A10xx)
59° – 117° (A3xx) 59° – 117° (A3xx)

14,4° – 32° (A10xx)
Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar  

(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)
43-122/17-47/9-24/4-12 (A3xx) 43-122/17-47/9-24/4-12 (A3xx)

144-313/56-122/28-62/14-31 (A10xx)
43-122/17-47/9-24/4-12 (A3xx) 43-122/17-47/9-24/4-12 (A3xx)

144-313/56-122/28-62/14-31 (A10xx)
Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 2/1 2/1 2/1 2/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Caixa Grau de proteção climática IP66 e NEMA tipo 4X IP66 e NEMA tipo 4X IP66 e NEMA tipo 4X IP66 e NEMA tipo 4X
Resistente a vandalismo IK10 IK10 IK10 IK10
Temperatura operacional -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
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Vídeo IP
Câmeras dome ▶FLEXIDOME IP starlight 7000 RD ▶FLEXIDOME IP 7000 RD ▶FLEXIDOME IP dynamic 7000 RD

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NDN-733Vxx-xx NDN-832Vxx-xx NDN-932Vxx-IP
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – – –
Intelligent Video Analytics ∎ (dependente do modelo) ∎ (dependente do modelo) ∎

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 720p/1,3 MP (4:3) HD 1080p HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/3" 1/2,7" 1/3"
Máx. de quadros por segundo (fps) 60 fps em 720p 30 fps em 1080p 30 fps em 1080p
Interna/externa/em veículo ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
Dia/noite ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 84 dB (modelo com IAE + 16 dB) 76 dB (modelo com IAE + 16 dB) 90 dB (com IAE + 16 dB)
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎
Microfone integrado – – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎ (dependente do modelo)/∎ ∎ (dependente do modelo)/∎ ∎/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse ∎ ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada ∎ (dependente do modelo) ∎ (dependente do modelo) ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,017 lux 0,22 lux 0,25 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,0057 lux 0,05 lux 0,08 lux
Visão noturna ∎ (starlight) – –
Alcance máximo à noite – – –

Lente Back focus automático (ABF) ∎ ∎ ∎
Varifocal automática – – –
Distância focal 1,8 - 3 mm (V02-xx), 3,8 - 13 mm (V03-xx), 

9 - 40 mm (V09-xx)
1,8 - 3 mm (V02-xx), 3,8 - 13 mm (V03-xx), 

9 - 40 mm (V09-xx)
1,8 - 3 mm (V02-xx), 3,8 - 13 mm (V03-xx),

9 - 40 mm (V09-xx)
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 77° - 105° (V02-xx), 21° - 72° (V03-xx),

7,1° - 30° (V09-xx)
87°-115°(V02-xx), 26°-87°(V03-xx),

8,5° – 37° (V09-xx)
70° - 98° (V02-xx), 19° - 63° (V03-xx),

6,2° - 26° (V09-xx)
Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar

(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)
20-32/8-13/4-6/2-3 (V02-xx)

35-138/14-55/7-28/4-14 (V03-xx)
96-413/38-164/19-83/10-41 (V09-xx)

16-40/6-16/3-8/2-4 (V02-xx)
27-166/11-66/5-33/3-17 (V03-xx)

77-517/30-205/15-103/8-52 (V09-xx)

22-55/9-22/4-11/2-5 (V02-xx)
42-229/17-91/8-46/4-23 (V03-xx)

111-709/44-281/22-142/11-71 (V09-xx)
Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB)

Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação JPEG automática ou por alarme, 
publicação JPEG de melhor detecção facial 
(somente modelos IVA), clipes de vídeo ou 

exportação JPEG

Publicação JPEG automática ou por alarme, 
publicação JPEG de melhor detecção facial 
(somente modelos IVA), clipes de vídeo ou 

exportação JPEG

Publicação JPEG automática ou por alarme,
Publicação JPEG de melhor detecção facial,

clipes de vídeo ou exportação JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme 2/1 2/1 2/1
Entrada/saída de áudio ∎ ∎ ∎
Monitor de exibição pública/híbrido –/– –/– –/–

Caixa Grau de proteção climática IP66 e IP67  IP66 e IP67 IP66 e IP67
Resistente a vandalismo Excede a classificação IK10 Excede a classificação IK10 Excede a classificação IK10
Temperatura operacional -50 °C a 50 °C (-58 °F a 122 °F) -50 °C a 50 °C (-58 °F a 122 °F) -50 °C a 50 °C (-58 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎
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Vídeo IP
Câmeras dome

▶FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP ▶FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP ▶FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP ▶FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC 

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NUC-52051-F0 NUC-52051-F0E NIN-70122-Fx(A) NFN-70122-Fx(A)
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – – ∎ (dependendo do modelo) ∎ modelo 6000
Intelligent Video Analytics – – ∎ (dependendo do modelo) ∎ modelo 7000

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima 5 MP 5 MP 12 MP 12 MP
Tipo do sensor de imagem 1/3" 1/3" 1/2,3" 1/2,3"
Máx. de quadros por segundo (fps) 15 fps 15 fps 30 fps 30 fps
Interna/externa/em veículo ∎/–/– ∎/∎/– ∎/–/– ∎/–/–
Dia/noite ∎ (eletrônico) ∎ (eletrônico) ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 81 dB 81 dB 92 dB (com IAE + 16 dB) 92 dB (com IAE + 16 dB)
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado ∎ – ∎ –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ ∎ (região personalizada)/∎ ∎ (região personalizada)/∎
Dewarping na borda – - ∎ ∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – - ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada – – ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ – ∎ ∎
Intelligent Tracking PTZ – – ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,36 lux 0,36 lux 0,46 lux (F1)
0,55 lux (F0)

0,46 lux (F1)
0,55 lux (F0)

Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,12 lux 0,12 lux 0,15 lux (F1)
0,18 lux (F0)

0,15 lux (F1)
0,18 lux (F0)

Visão noturna – – – –
Alcance máximo à noite – – – –

Lente Distância focal 1,19 mm 1,19 mm 1,6 mm (F1)
2,1 mm (F0)

1,6 mm (F1)
2,1 mm (F0)

Ângulo de visão horizontal (HAoV) 360° 360° 180° (F1)
360° (F0)

180° (F1)
360° (F0)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

19/7/4/1 19/7/4/1 19/12/6,5/3,5 (F1)
19/8,5/4,5/2 (F0)

19/12/6,5/3,5 (F1)
19/8,5/4,5/2 (F0)

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ MicroSD (até 2 TB) ∎ MicroSD (até 2 TB) ∎ MicroSD (até 2 TB) ∎ MicroSD (até 2 TB)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação JPEG automática ou 

por alarme, clipes de vídeo ou 
exportação JPEG

Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação JPEG

Publicação de JPEG automática ou 
por alarme, publicação de JPEG de 
melhor detecção facial (somente 
modelos IVA), clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática ou 
por alarme, publicação de JPEG de 
melhor detecção facial (somente 
modelos IVA), clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme – – – –

Entrada/saída de áudio – – – –
Monitor de exibição pública/híbrido – – – –

Caixa Grau de proteção climática – IP66 – –
Resistente a vandalismo IK4 IK10 IK6 IK6
Temperatura operacional -20 ⁰C a +50 ⁰C (-4 ⁰F a 104 ⁰F) -30 ⁰C a +50 ⁰C (-22 ⁰F a 122 ⁰F) -20 ⁰C a +40 ⁰C (-4 ⁰F a 104 ⁰F) -20 ⁰C a +40 ⁰C (-4 ⁰F a 104 ⁰F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/–/– ∎/–/–
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Vídeo IP
Câmeras fixas ▶TINYON IP 2000 HD ▶TINYON IP 2000 WI ▶TINYON IP 2000 PIR

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NPC-20012-F2(-W) NPC-20012-F2WL(-W) NPC-20012-F2L(-W)
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – – –
Intelligent Video Analytics – – –

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 720p HD 720p HD 720p
Tipo do sensor de imagem 1/4" 1/4" 1/4"
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps em 720p 30 fps em 720p 30 fps em 720p
Interna/externa/em veículo ∎/–/– ∎/–/– ∎/–/–
Dia/noite ∎ (eletrônico) ∎ (eletrônico) ∎ (eletrônico)
Wide Dynamic Range (WDR) 76 dB 76 dB 76 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎
Microfone integrado ∎ ∎ ∎

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/– –/– –/–
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – – –

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada – – –
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎
Detecção de movimentos com sensor infravermelho 
passivo (PIR)

– ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 1 lux 1 lux 
0 lux (com wLED)

1 lux 
0 lux (com wLED)

Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) – – –
Visão noturna – ∎ (wLED) ∎ (wLED)
Alcance máximo à noite – 4 m (13 pés) 4 m (13 pés)

Lente Back focus automático (ABF) – – –
Varifocal automática – – –
Distância focal 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 89° 89° 89°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

26/10/5/3 26/10/5/3 26/10/5/3

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ (até 2 TB) – ∎ (até 2 TB)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme, 

clipes de vídeo ou exportação de JPEG
Publicação de JPEG automática ou por alarme, 

clipes de vídeo ou exportação de JPEG
Publicação de JPEG automática ou por alarme, 

clipes de vídeo ou exportação de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme –/– ∎/∎ ∎/∎

Entrada/saída de áudio –/– (alto-falante integrado) –/– (alto-falante integrado) –/– (alto-falante integrado)
Monitor de exibição pública/híbrido –/– –/– –/–
Sem fio (WPS, IEEE 802, 11b/g/n) – ∎ –

Caixa Grau de proteção climática – – –
Resistente a vandalismo – – –
Temperatura operacional -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/–/– –/–/– ∎/–/–

Descontinuação: 31/03/2018 
Última data de compra: 30/12/2017
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Vídeo IP
Câmeras fixas ▶DINION IP 4000 HD ▶DINION IP 5000 HD ▶DINION IP 5000 MP

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NBN-40012-xxx NBN-50022-xxx NBN-50051-xxx
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – – –
Intelligent Video Analytics – – –

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 720p/1,3 MP (4:3) HD 1080p 5 MP
Tipo do sensor de imagem 1/2,7" 1/2,7" 1/3"
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps em 720p 30 fps em 1080p 12 fps em 5 MP
Interna/externa/em veículo ∎/∎ (com caixa)/– ∎/∎ (com caixa)/– ∎/∎ (com caixa)/–
Dia/noite ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 76 dB 76 dB 81 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎
Microfone integrado ∎ ∎ ∎

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/–
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – – –

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada – – –
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,25 lux 0,25 lux 0,35 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,05 lux 0,05 lux 0,05 lux
Visão noturna – – –
Alcance máximo à noite – – –

Lente Back focus automático (ABF) – – –
Varifocal automática – – –
Distância focal 3,3 – 12 mm (V3)/montagem CS 3,3 – 12 mm (V3)/montagem CS 3,3 – 12 mm (V3)/montagem CS
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 34° – 110° (V3) 34° – 110° (V3) 25° – 82° (V3)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

18 – 84/7 – 33/4 – 17/2 – 8 (V3) 27 – 125/11 – 50/5 – 25/3 – 13 (V3) 60 – 234/24 – 93/12 – 47/6 – 23 (V3)

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme,  

clipes de vídeo ou exportação de JPEG
Publicação de JPEG automática ou por alarme,  

clipes de vídeo ou exportação de JPEG
Publicação de JPEG automática ou por alarme,  

clipes de vídeo ou exportação de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 1/1 1/1 1/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Caixa Grau de proteção climática – – –
Resistente a vandalismo – – –
Temperatura operacional -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
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Vídeo IP
Câmeras fixas ▶DINION IP 5000 ▶DINION IP 4000i IR ▶DINION IP 5000i IR ▶DINION IP starlight 6000i IR

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NTI-50022-A3S NBE-4502-AL NBE-5503-AL NBE-6502-AL
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – ∎ ∎ ∎
Intelligent Video Analytics – – – –

Gerenciamento de taxa 
de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 1080p HD 1080p 5 MP HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,9" 1/2,8" 1/2,9" 1/2,8"
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps em 1080p 30 fps em 1080p 30 fps em 5 MP 60 fps em 1080p
Interna/externa/em veículo ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 76 dB 85 dB 120 dB 134 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado – – – –
Power over Ethernet (PoE) ∎ ∎ ∎ ∎

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ ∎/∎ ∎/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – ∎ ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada – ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,07 lux 0,052 lux 0,369 lux 0,0225 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0 lux (IV ativado) 0 lux (IV ativado) 0 lux (IV ativado) 0 lux (IV ativado)
Visão noturna ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho)
Alcance máximo à noite 30 m (98 pés) 60 m (196 pés) 50 m (164 pés) 60 m (196 pés)

Lente Back focus automático (ABF) – – – –
Varifocal automática ∎ ∎ ∎ ∎
Distância focal 2,7 - 12 mm 2,8 - 12 mm 2,7 - 12 mm 2,8 - 12 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 32° - 100° 33° - 100° 28° - 95° 33° - 100°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

32-133/12-53/6-26/3-13 33-130/13-51/6-26/3-13 56-246/22-98/11-49/6-25 33-130/13-51/6-26/3-13

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2TB) ∎ (até 2TB) ∎ (até 2TB)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática 

ou por alarme, clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG automática 
ou por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 1/1 1 /1 1 /1 1 /1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Caixa Grau de proteção climática IP66 IP67 IP67 IP67
Resistente a vandalismo IK08 IK10 IK10 IK10
Temperatura operacional -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎ ∎/∎/∎

*  A funcionalidade híbrida permite migrar facilmente de sistemas CCTV antigos para um sistema moderno baseado em IP
** O modelo NTI-50022-A3S possui uma caixa pré-montada para instalação em superfícies 
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Vídeo IP
Câmeras fixas ▶DINION IP starlight 6000 HD ▶DINION IP starlight 7000 HD ▶DINION IP starlight 6000 HD ▶DINION IP starlight 7000 HD

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NBN-63013-B ** NBN-73013-BA ** NBN-63023-B ** NBN-73023-BA **
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics ∎ – ∎ –
Intelligent Video Analysis – ∎ – ∎

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima 720p 720p 1,3 MP/1080p 1,3 MP/1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8" 1/2,8"
Máx. de quadros por segundo (fps) 60 fps em 720p 60 fps em 720p 60 fps em 1,3MP/1080p 60 fps em 1,3MP/1080p
Interna/externa/em veículo ∎/∎(com caixa)/– ∎/∎(com caixa)/– ∎/∎(com caixa)/– ∎/∎(com caixa)/–
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado – – – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse ∎ ∎ ∎ ∎
Modo de vídeo vertical ∎ ∎ ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,0069 lux 0,0069 lux 0,0069 lux 0,0069 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,0008 lux 0,0008 lux 0,0008 lux 0,0008 lux
Visão noturna ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight) ∎ (starlight)
Alcance máximo à noite – – – –

Lente Back focus automático (ABF) ∎ ∎ ∎ ∎
Varifocal automática – – – –
Distância focal Lentes vendidas separadamente 

Montagem C/CS
1,8 – 3 mm, 3,8 – 13 mm, 9 – 40 mm

Lentes vendidas separadamente 
Montagem C/CS

1,8 – 3 mm, 3,8 – 13 mm, 9 – 40 mm

Lentes vendidas separadamente 
Montagem C/CS

1,8 – 3 mm, 3,8 – 13 mm, 9 – 40 mm

Lentes vendidas separadamente 
Montagem C/CS

1,8 – 3 mm, 3,8 – 13 mm, 9 – 40 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) Dependente da lente opcional Dependente da lente opcional Dependente da lente opcional Dependente da lente opcional

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar  
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

Dependente da lente opcional Dependente da lente opcional Dependente da lente opcional Dependente da lente opcional

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB ∎ até 2 TB
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação JPEG automática ou 

por alarme, clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação JPEG automática ou 
por alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 2/1 2/1 2/1 2/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎

Caixa Grau de proteção climática Dependente da caixa opcional Dependente da caixa opcional Dependente da caixa opcional Dependente da caixa opcional
Resistente a vandalismo Dependente da caixa opcional Dependente da caixa opcional Dependente da caixa opcional Dependente da caixa opcional
Temperatura operacional -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/– ∎/∎/–

**Lente não incluída
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Vídeo IP
Câmeras fixas ▶DINION IP starlight 8000 MP ▶DINION IP ultra 8000 MP

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NBN-80052-BA NBN-80122-CA
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima 5 MP (16:9)/5,5 MP (4:3) 12 MP (4:3)/UHD (16:9)
Tipo do sensor de imagem 1/1,8" 1/2,3"
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps em 5 MP 20 fps em 12 MP, 30 fps em UHD
Interna/externa/em veículo ∎/∎ (com caixa)/– ∎/∎ (com caixa)/–
Dia/noite ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 97 dB (5 MP)/105 dB (1080p) (com IAE + 16 dB) 92 dB (com IAE + 16 dB)
Conformidade com ONVIF ∎ ∎
Microfone integrado – –
Power over Ethernet (PoE) ∎ ∎

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ∎/– ∎/–
Máscara de privacidade ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,0121 lux (5 MP) 
0,0083 lux (1080p)

0,11 lux (CA)

Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,004 lux (5 MP) 
0,0028 lux (1080p)

0,037 lux (CA)

Visão noturna ∎ (starlight) –
Alcance máximo à noite – –

Lente Back focus automático (ABF) ∎ –/∎(CA) 
Varifocal automática – –
Distância focal Montagem C/CS Montagem C/CS (CA) – 35/50/75

Lentes P-iris 4-13 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) Dependente da lente opcional Montagem C/CS (CA) – 35/50/75

Lentes P-iris: largura: 86x48°; tele: 27x15°
Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar

(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)
Dependente da lente opcional Dependente da lente opcional (CA)

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme,  

publicação de JPEG de melhor detecção facial (somente modelos IVA),  
clipes de vídeo ou exportação de JPEG 

Publicação de JPEG automática ou por alarme,  
publicação de JPEG de melhor detecção facial (somente modelos IVA),  

clipes de vídeo ou exportação de JPEG 
Conexões Entrada/saída de alarme 2/1 2/1

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido ∎/∎ –/–

Caixa Grau de proteção climática – –
Resistente a vandalismo – –
Temperatura operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/∎/– ∎/∎/–



17

Vídeo IP
Câmeras para aplicações especiais ▶DINION IP capture 5000 ▶DINION IP imager 9000 HD ▶FLEXIDOME IP corner 9000 MP

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NER-L2Rx-1 NAI-90022-AAA NCN-90022-F1
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – – –
Intelligent Video Analytics – ∎ –

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction – ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima 576p HD 1080p 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/3" 1/2,7" 1/2,7" 
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps em 576p 30 fps em 1080p 30 fps em 1080p
Interna/externa/em veículo –/∎/– –/∎/– ∎/–/–
Dia/noite ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB 76 dB (com IAE +16 dB) 76 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎
Microfone integrado – – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/– ∎/– –/–
Máscara de privacidade – ∎ ∎
Rastreamento de regiões de interesse – ∎ –

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada – ∎ –
Detecção de áudio – ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) – 0,4 lux 0,3 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0 lux (IV ativado) 0 lux (IV ativado) 0 lux (IV ativado)
Visão noturna ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho) ∎ (infravermelho)
Alcance máximo à noite 28 m (92 pés) 120 m (394 pés) 9 m (30 pés)

Lente Back focus automático (ABF) – ∎ –
Varifocal automática – ∎ –
Distância focal Varifocal de 5 - 50 mm 

(calibrada para a distância de captura ideal)
10 - 23 mm 2 mm

Ângulo de visão horizontal (HAoV) 5.3° - 31.9° 14.8° - 34°  121°
Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar

(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4) 
– 126-296/50-117/25-59/13-30 20/8/4/2

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação JPEG automática ou por alarme, 

clipes de vídeo ou exportação de JPEG
Publicação JPEG automática ou por alarme,
Publicação JPEG de melhor detecção facial,

clipes de vídeo ou exportação JPEG

Publicação JPEG automática ou por alarme,
clipes de vídeo ou exportação JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme –/–  1/1 1/1
Entrada/saída de áudio –/– ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido –/– ∎/∎ –/–

Caixa Grau de proteção climática IP67 IP66 IP65
Resistente a vandalismo – IK10 IK10
Temperatura operacional -40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F) -40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F) -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) 

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎/∎/∎ ∎ (HiPoE)/∎/∎ ∎/∎/∎
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Vídeo IP
Câmeras para aplicações especiais ▶DINION IP thermal 8000 ▶DINION IP thermal 8000

QVGA VGA
∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial NHT-8000-F NHT-8001-F
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎

Gerenciamento de taxa 
de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction – –
Streaming inteligente ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima QVGA VGA
Tipo do sensor de imagem Microbolômetro não resfriado de óxido de vanádio Microbolômetro não resfriado de óxido de vanádio
Máx. de quadros por segundo (fps) 9 fps (-FxxQS) ou 60 fps (-FxxQF) 9 fps (-FxxQS) ou 30 fps (-FxxQF) 
Interna/externa/em veículo ∎/∎/– ∎/∎/–
Dia/noite – –
Wide Dynamic Range (WDR) – –
Conformidade com ONVIF ∎ ∎
Microfone integrado – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/– –/–
Máscara de privacidade Oito áreas independentes, totalmente programáveis Oito áreas independentes, totalmente programáveis
Rastreamento de regiões de interesse – –

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) – –
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0 lux 0 lux
Visão noturna ∎ (térmica) ∎ (térmica)
Alcance máximo à noite – –

Lente Back focus automático (ABF) – –
Varifocal automática – –
Distância focal 7,5 mm (-F07Qx), 19 mm (-F19Qx) 9 mm (-F09Vx), 16,7 mm (-F17Vx), 35 mm (-F35Vx), 65 mm (-F65Vx)
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 7,5 mm: 41.8°, 19 mm: 16° 9 mm: 70°, 16,7 mm: 37,5°, 35 mm: 17,6°, 65 mm: 9,6°

Distâncias DRI Detecção/Reconhecimento/Identificação 7,5 mm:
140 m (459 pés)/35 m (115 pés)/18 m (59 pés)

19 mm:
380 m (1247 pés)/95 m (312 pés)/48 m (157 pés)

9 mm:
155 m (509 pés)/40 m (131 pés)/20 m (66 pés)

16,7 mm:
315 m (1033 pés)/80 m (262 pés)/40 m (131 pés)

35 mm:
690 m (2264 pés)/170 m (558 pés)/85 m (279 pés)

65 mm:
1270 m (4167 pés)/320 m (1050 pés)/160 m (525 pés)

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ (até 2TB) ∎ (até 2TB)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme (somente FTP) Publicação de JPEG automática ou por alarme (somente FTP)

Conexões Entrada/saída de alarme 2/1 2/1
Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido ∎ ∎

Caixa Grau de proteção climática IP66 IP66
Resistente a vandalismo – –
Temperatura operacional -50 °C a 55 °C (-58 °F a 131 °F) -50 °C a 55 °C (-58 °F a 131 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V –/–/∎ –/–/∎



Embutida 
no teto

Embutida 
no teto
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Vídeo IP
Câmeras móveis  ▶AUTODOME IP 4000i ▶AUTODOME IP 5000i ▶AUTODOME IP 5000i IR

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial  NDP-4502-Z12 NDP-4502-Z12C NDP-5502-Z30 NDP-5502-Z30 NDP-5502-Z30
Análise de vídeo 
na borda

Essential Video Analytics ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Intelligent Video Analytics – – – – –

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 1080p HD 1080p HD 1080p HD 1080p HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS
Máx. de quadros por segundo (fps) 60 fps em 1080p 60 fps em 1080p 60 fps em 1080p 60 fps em 1080p 60 fps em 1080p
Interna/externa/em veículo ∎/–/– ∎/–/– ∎/∎/– ∎/–/– ∎/∎/–
Dia/noite ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 94 dB 94 dB 94 dB 94 dB 94 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Microfone integrado – – – – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎ –/∎ –/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Nº de predefinições/rondas de vigilância 256/2 256/2 256/2 256/2 256/2
Limpador – – – – –

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Intelligent Tracking PTZ – – – – –

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,05 lux 0,05 lux 0,05 lux 0,05 lux 0,05 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,01 lux 0,01 lux 0,01 lux 0,01 lux 0 lux (IV ativado)
Visão noturna – – – – ∎ (infravermelho)
Alcance máximo à noite – – – – 180 m (590 pés)

Lente Distância focal 5,3 - 64 mm 5,3 - 64 mm 4,5 - 135 mm 4,5 - 135 mm 4,5 - 135 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 4,9° a 58,5° 4,9° a 58,5° 2,4° a 60,9° 2,4° a 60,9° 2,4° a 60,9°
Zoom óptico/digital PTZ 12x/16x 12x/16x 30x/16x 30x/16x 30x/16x
Ângulo de inclinação  -90° a 0°  -90° a 0°  -90° a 0°  -90° a 0°  -90° a 3°

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

69-897/27-356/14-179/7-90 69-897/27-356/14-179/7-90 65-1833/26-727/13-367/7-
183

65-1833/26-727/13-367/7-
183

65-1833/26-727/13-367/7-
183

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG 

automática ou por 
alarme, clipes de vídeo ou 

exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Publicação de JPEG 
automática ou por 

alarme, clipes de vídeo ou 
exportação de JPEG

Conexões Entrada/saída de alarme 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido –/– –/– –/– –/– –/–

Caixa Grau de proteção climática IP65 IP51 IP66 IP51 IP66
Resistente a vandalismo IK10 IK6 IK10 IK6 –
Temperatura operacional  -10 °C a 55 °C 

(14 °F a 131 °F)
 -10 °C a 55 °C 
(14 °F a 131 °F)

 -40 °C a 60 °C 
(-40 °F a 140 °F)

 -10 °C a 60 °C 
(14 °F a 140 °F)

 -40 °C a 60 °C 
(-40 °F a 140 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎ ∎ (PoE+)/–/∎
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Vídeo IP
Câmeras móveis ▶AUTODOME IP 7000 ▶AUTODOME IP 7000 HD

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial VG5-7028/7036 VG5-7220
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction – –
Streaming inteligente ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima 4CIF HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/4" CCD 1/2,8" 
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps em 576p 60 fps em 720p

30 fps em 1080p
Interna/externa/em veículo ∎/∎/– ∎/∎/–
Dia/noite ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 92 dB 86 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎
Microfone integrado – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/– –/–
Máscara de privacidade ∎ ∎
Nº de predefinições/rondas de vigilância 256/2 256/2
Limpador – –
Intelligent Tracking ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎
Intelligent Tracking PTZ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,66 lux (36x) 0,33 lux (28x) 0,06 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,104 lux (36x) 0,066 lux (28x) 0,033 lux
Visão noturna – –
Alcance máximo à noite – –

Lente Distância focal 3,4 – 122,4 mm (x36)
3,5 – 98 mm (x28)

4,9 - 94 mm

Ângulo de visão horizontal (HAoV) 28x: 2,13 a 54,98
36x: 1,7 a 56,35

3,3 a 59,5

Zoom óptico/digital PTZ  36x ou 28x/12x 20x/12x
Ângulo de inclinação -90° a 14° (suspenso) -90° a 14° (suspenso)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

27 – 757/11 – 301/5 – 151/3 – 76 (28x)
26 – 949/10 – 377/5 – 190/3 – 95 (36x)

75-1517/30-602/15-303/8-152

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação JPEG automática ou por alarme,

clipes de vídeo ou exportação JPEG
Publicação JPEG automática ou por alarme,

clipes de vídeo ou exportação JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme  7/4 7/4

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido –/– –/–

Caixa Grau de proteção climática IP66 (suspensa)/IP54 (embutida no teto) IP66 (suspensa)/IP54 (embutida no teto)
Resistente a vandalismo IK08 (com cúpula resistente) IK10 (com cúpula resistente)
Temperatura operacional -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F) -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎ (HiPoE)/–/∎ ∎ (HiPoE)/–/∎
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Vídeo IP
Câmeras móveis ▶AUTODOME IP starlight 7000 HD ▶AUTODOME IP starlight 7000 HD

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial VG5-7130 VG5-7230
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 720p HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/3" CMOS 1/2,8"
Máx. de quadros por segundo (fps) 60 fps em 720p 60 fps em 720p

30 fps em 1080p
Interna/externa/em veículo ∎/∎/– ∎/∎/–
Dia/noite ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 90 dB 120 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎
Microfone integrado – –

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎
Nº de predefinições/rondas de vigilância 256/2 256/2
Limpador – –
Intelligent Tracking ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ ∎
Intelligent Tracking PTZ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,052 lux 0,0077 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,0103 lux 0,0008 lux
Visão noturna ∎ (starlight) ∎ (starlight)
Alcance máximo à noite – –

Lente Distância focal 4,3 - 129 mm 4,3 - 129 mm
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 2,3° a 59° 2,3° a 63,7°
Zoom óptico/digital PTZ 30x/12x 30x/12x
Ângulo de inclinação -90° a 14° (suspenso) -90° a 14° (suspenso)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

45-1275/18-506/9-255/5-128 62-1913/25-759/12-383/6-191

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ (até 2 TB) ∎ (até 2 TB)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme, 

clipes de vídeo ou exportação de JPEG
Publicação JPEG automática ou por alarme,

clipes de vídeo ou exportação JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 7/4 7/4

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido –/– –/–

Caixa Grau de proteção climática IP66 (suspensa)/IP54 (embutida no teto) IP66 (suspensa)/IP54 (embutida no teto)
Resistente a vandalismo IK10 (com cúpula resistente) IK10 (com cúpula resistente)
Temperatura operacional -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F) -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎ (HiPoE)/–/∎ ∎ (HiPoE)/–/∎
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Vídeo IP
Câmeras móveis ▶MIC IP starlight 7000 HD ▶MIC IP starlight 7000 HD ▶MIC IP starlight 7000i

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial MIC-7130-Px4xx MIC-7230-x5 MIC7502-Z30x
Análise de vídeo  
na borda

Essential Video Analytics – – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎ ∎

Gerenciamento  
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction ∎ ∎ ∎
Streaming inteligente ∎ ∎ ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming –/∎/4 streams –/∎/4 streams ∎/∎/4 streams

Recursos básicos Resolução máxima HD 720p HD 1080p HD 1080p
Tipo do sensor de imagem 1/3" 1/2,8" 1/2,8"
Máx. de quadros por segundo (fps) 60 fps em 720p 60 fps em 720p

30 fps em 1080p
60 fps em 1080p

Interna/externa/em veículo –/∎/– –/∎/– –/∎/–
Dia/noite ∎ ∎ ∎
Wide Dynamic Range (WDR) 90 dB 120 dB 120 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/∎ –/∎ –/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎ ∎
Nº de predefinições/rondas de vigilância 256/2 256/2 256/2
Limpador ∎ ∎ ∎
Intelligent Tracking ∎ ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada ∎ ∎ ∎
Detecção de áudio ∎ (com VJC-7000-90) ∎ (com VJC-7000-90) ∎ (com VJC-7000-90)
Intelligent Tracking PTZ ∎ ∎ ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,052 lux 0,0077 lux 0,0077 lux
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,0103 lux 0,0008 lux 0,0008 lux
Visão noturna ∎ (iluminador opcional) ∎ (iluminador opcional) ∎ (iluminador opcional)
Alcance máximo à noite 175 m (575 pés) 300 m (984 pés) 450 m (1476 pés)

Lente Distância focal 4,3 - 129 mm 4,3 - 129 mm 4,3 - 129 mm 
Ângulo de visão horizontal (HAoV) 2,1° a 58,3° 2,3° a 63,7° 2,3° a 63,7°
Zoom óptico/digital PTZ  30x/12x  30x/12x  30x/12x
Ângulo de inclinação -58° a 90° (vertical), -90° a 90° (inclinada) -58° a 90° (vertical), -90° a 90° (inclinada) -58° a 90° (vertical), -90° a 90° (inclinada)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

45-1396/18-554/9-279/4-139 62-1913/25-759/12-383/6-191 62-1913/25-759/12-383/6-191

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ (até 32 GB) (com VJC-7000-90) ∎ (até 32 GB) (com VJC-7000-90) ∎ (até 32 GB) (com VJC-7000-90)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação de JPEG automática ou por alarme, 

clipes de vídeo ou exportação de JPEG
Publicação de JPEG automática ou por alarme, 

clipes de vídeo ou exportação de JPEG
Publicação de JPEG automática ou por alarme, 

clipes de vídeo ou exportação de JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 5/3 (com MIC-ALM-WAS-24) 5/3 (com MIC-ALM-WAS-24) 5/3 (com MIC-ALM-WAS-24)

Entrada/saída de áudio ∎/– (com VJC-7000-90) ∎/– (com VJC-7000-90) ∎/– (com VJC-7000-90)
Monitor de exibição pública/híbrido ∎ (com decodificador externo)/– ∎ (com decodificador externo)/– ∎ (com decodificador externo)/–

Caixa Grau de proteção climática IP68 IP68 IP68
Resistente a vandalismo IK10 IK10 IK10
Temperatura operacional -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V ∎ (PoE++)/–/∎ ∎ (PoE++)/–/∎ ∎ (PoE++)/–/∎
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Vídeo IP
Câmeras móveis ▶MIC 612 ▶MIC IP fusion 9000i

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial MIC612 ** MIC-9502-Z30xxx
Análise de vídeo 
na borda

Essential Video Analytics – –
Intelligent Video Analytics ∎ ∎ (térmica e óptica)

Gerenciamento 
de taxa de bits

Intelligent Dynamic Noise Reduction – ∎
Streaming inteligente – ∎
Compressão (H.265/H.264 e MJPEG)/multistreaming ∎/4 streams ∎/4 streams (óptica + térmica)

Recursos básicos Resolução máxima 550 TVL (óptica) e 320/640 (térmica) HD 1080p (óptica) e 320/640 pixels (térmica)
Tipo do sensor de imagem 1/4" CCD/FPA 1/2 8" CMPS (óptica)/Microbolômetro não resfriado (térmica)
Máx. de quadros por segundo (fps) 30 fps em 576p 60 fps em 1080p (óptica)

<9/30 fps com 640 pixels (térmica)
<9/60 fps com 320 pixels (térmica)

Interna/externa/em veículo –/∎/– –/∎/–
Dia/noite ∎ (óptica) ∎ (óptica)
Wide Dynamic Range (WDR) – 120 dB
Conformidade com ONVIF ∎ ∎

Recursos avançados Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog –/– –/∎
Máscara de privacidade ∎ ∎
Nº de predefinições/rondas de vigilância  99/2 256/2
Limpador ∎ ∎

Acionamento de alarme Detecção de violação/Detecção de movimento por vídeo ∎/∎ ∎/∎
Análise de vídeo integrada ∎ ∎
Detecção de áudio – ∎
Intelligent Tracking PTZ – ∎

Sensibilidade Iluminação mínima no modo diurno (cor) 0,66 lux (óptica) N.A. (térmica) 0,0077 lux (óptica) N.A. (térmica)
Iluminação mínima no modo noturno (preto/branco) 0,104 lux (óptica) 0 lux (térmica) 0,0008 lux (óptica) 0 lux (térmica)
Visão noturna ∎ (térmica) ∎ (térmica)
Alcance máximo à noite 1500 m (4922 pés) 300 m (971 pés) (óptica)

1540 m (5050 pés) com 320 pixels (térmica)
3550 m (11.600 pés) com 640 pixels (térmica)

Lente Distância focal 3,4 - 122,4 mm (modelos ópticos), 35 mm (modelos T térmicos), 
50 mm (modelos H térmicos)

4,3 - 129 mm (óptica), 19 mm com 320 pixels (térmica)
50 mm com 640 pixels (térmica)

Ângulo de visão horizontal (HAoV) 1,7° a 57,8° 2,3° a 63,7° (óptica)
16° com 320 pixels, 12,4° com 640 pixels (térmica)

Zoom óptico/digital PTZ  36x/12x 30x/12x
Ângulo de inclinação -58° a 90° -56° até +90° (vertical), -90° a +56° (invertida)

Distâncias DORI Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar
(distâncias de acordo com o padrão EN-IEC 62676-4)

26-949/10-377/5-190/3-95 (óptica) 62-1913/25-765/12-383/6-191

Armazenamento Slot para cartão de memória ∎ (até 32 GB) ∎ (incorporado)
Aplicativo de armazenamento na nuvem Publicação JPEG automática ou por alarme,

clipes de vídeo ou exportação JPEG
Publicação JPEG automática ou por alarme,

clipes de vídeo ou exportação JPEG
Conexões Entrada/saída de alarme 8/2 (cartão opcional) 5/3 (com MIC-ALM-WAS-24)

Entrada/saída de áudio ∎/∎ ∎/∎
Monitor de exibição pública/híbrido ∎/– –

Caixa Grau de proteção climática IP68 IP68
Resistente a vandalismo IK10 IK10
Temperatura operacional -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Tensão de entrada 
de energia

Power over Ethernet/12V/24V Nota: Modelos de fonte de alimentação externa MIC aceitam 230 VAC, 
120 VAC ou 24 VAC

∎ (HiPoE)/–/∎

      ** As funções de IP ficam disponíveis quando é usada uma fonte de alimentação opcional MIC-IP-PSU
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Vídeo IP
Gravação digital

Solução multifuncional
▶DIVAR IP 3000 ▶DIVAR IP 7000 2U ▶DIVAR IP 7000 3U

t

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial DIP-304x-xxx DIP-718x-xxx DIP-71Fx-xxx
Funções básicas Tamanho máximo do sistema (canais) 32 128 (padrão 32) 128 (padrão 32)

Gerenciamento de vídeo integrado ∎ ∎ ∎
Nível de RAID – RAID-5, RAID-6 RAID-5, RAID-6
Resoluções compatíveis CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD
Compressão de vídeo H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
Transcodificação ∎ ∎ ∎
ONVIF ∎ ∎ ∎

Mecânica Formato Minitorre com 4 baias Instalação em rack de 19 polegadas 2U Instalação em rack de 19 polegadas 3U
Conexões de rede (LAN) 1x gigabit Ethernet 2x gigabit Ethernet, 1x 100 Mbit (gerenciamento) 2x gigabit Ethernet, 1x 100 Mbit (gerenciamento)
Portas USB 4x USB 2.0/1x USB 3.0 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 4x USB 2.0, 2x USB 3.0
Número de fontes de alimentação 1 2 2
Fontes de alimentação com troca a quente 
(hot swap) 

– ∎ ∎

Saída de vídeo Tipo de conector 1 DVI, 1 VGA 4x mini-DP 4x mini-DP
Saída de monitor 2 4x via mini-DP local 4x via mini-DP local

Áudio Canais de entrada/saída 32 (reprodução de áudio somente  
por estação remota)

128 128

Tipo de compressão G.726 G.726 G.726
Áudio síncrono ∎ ∎ ∎
Múltiplas câmeras associadas a 1 áudio ∎ ∎ ∎

Gravação Video Recording Manager (VRM) ∎ ∎ ∎
Modos de programação de gravação ∎ ∎ ∎

Opções de armazenamento Máximo de unidades permitidas 4 8 16
Capacidades disponíveis por unidade 2, 3, 4 ou 6 TB 3, 4, 6 ou 8 TB 3, 4, 6 ou 8 TB
Capacidade do sistema base em TB 0, 4, 8, 16 ou 24 TB 0, 12, 16, 24, 32, 48 ou 64 TB  0, 48, 64, 96 ou 128 TB
Capacidade máx. do sistema base em TB 24 TB 64 TB 128 TB
Capacidade plena do sistema em TB 24 TB 576 TB 640 TB
Suporte extensível/externo iSCSI iSCSI iSCSI

Extensões de 
armazenamento

Número máx. de unidades 2x DIVAR IP 2000 ou DIVAR IP 5000 4x DIVAR IP 6000 4x DIVAR IP 6000

Máximo de unidades permitidas 4 4, 6 ou 8 16
Capacidades disponíveis por unidade 2, 3, 4 ou 6 TB 3, 4, 6 ou 8 TB 3, 4, 6 ou 8 TB
Troca a quente – ∎ ∎

Exportação/backup 
de dados

Formato dos dados native, MOV, ASF native, MOV, ASF native, MOV, ASF

Gravador de DVD integrado – ∎ ∎
Dispositivos compatíveis Gravador externo de CD/DVD, USB 2.0,  

USB 3.0, iSCSI
USB 2.0, USB 3.0, iSCSI,  

gravador de CD/DVD interno
 USB 2.0, USB 3.0, iSCSI,  

gravador de CD/DVD interno
Modo de backup Manual ou automático Manual ou automático Manual ou automático

Continuação da tabela na próxima página
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Vídeo IP
Gravação digital

Solução multifuncional
▶DIVAR IP 3000 ▶DIVAR IP 7000 2U ▶DIVAR IP 7000 3U

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial DIP-304x-xxx DIP-718x-xxx DIP-71Fx-xxx
Redundância Redundância de fonte de alimentação – ∎ ∎

Disco rígido com troca a quente – ∎ ∎
Opções de software Controle PTZ ∎ ∎ ∎

Compatibilidade com teclado CCTV ∎ ∎ ∎
Controle administrativo ∎ ∎ ∎
Opções de exportação ∎ ∎ ∎

Acesso remoto Dispositivo móvel (smartphone/tablet) ∎ Aplicativo de segurança por vídeo ∎ Aplicativo de segurança por vídeo ∎ Aplicativo de segurança por vídeo
Rede Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000
Acesso via navegador da Web ∎ ∎ ∎
Número de usuários simultâneos – 4 4

Suporte a recursos 
avançados

Suporte a pesquisa forense (metadados) ∎ ∎ ∎

Cliente Web ∎ ∎ ∎
Software compatível Bosch Video Client ∎ (v1.5 ou mais recente) ∎ (v1.5 ou mais recente) ∎ (v1.5 ou mais recente)

Bosch Video Management System ∎ (v4.50 ou posterior) ∎ (v6.0 ou posterior) ∎ (v6.0 ou posterior)
Software de terceiros – – –

Ferramentas de integração 
de terceiros

Integração ATM/POS opcional ∎ ∎ ∎

SDK (IPP*) ∎ ∎ ∎

      * Programa de Parceiros de Integração (IPP), para obter mais informações visite http://ipp.boschsecurity.com 
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Vídeo IP
Armazenamento digital

Gravador de vídeo em rede
▶DIVAR IP 5000 ▶DIVAR IP 6000 2U ▶DIVAR IP 6000 3U ▶DSA E-Series

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial DIP-504xxx-xxx DIP-618x-xxx DIP-61Fx-xxx DSA-Nxxxxx-xxxx
Funções básicas Tamanho máximo do sistema (canais) 32 128 (padrão 64) 128 padrão (64) 600

Gerenciamento de vídeo integrado – – –
Nível de RAID JBOD, RAID-1 RAID-5, RAID-6 RAID-5, RAID-6 RAID-5/RAID-6
Resoluções compatíveis CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP
Compressão de vídeo H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
Transcodificação ∎ ∎ ∎ –
ONVIF ∎ ∎ ∎ ∎

Mecânica Formato Minitorre com 4 baias Instalação em rack de 19 polegadas 2U Instalação em rack de 19 polegadas 3U Instalação em rack de 19 polegadas 2U
Conexões de rede (LAN) 2x gigabit Ethernet 2x gigabit Ethernet, 1x 100 Mbit 

(gerenciamento)
2x gigabit Ethernet, 1x 100 Mbit 

(gerenciamento)
2x gigabit Ethernet/ 

2x 10 gigabit Ethernet
Portas USB 4x USB 3.0 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 –
Número de fontes de alimentação 1 2 2 2
Fontes de alimentação com troca a quente 
(hot swap) 

– ∎ ∎ ∎

Saída de vídeo Tipo de conector – VGA VGA –
Saída de monitor – 1 (somente serviço) 1 (somente serviço) –

Áudio Canais de entrada/saída 32 (reprodução de áudio somente  
por estação remota)

 128 (reprodução de áudio somente  
por estação remota)

 128 (reprodução de áudio somente  
por estação remota)

800 (reprodução de áudio somente  
por estação remota)

Tipo de compressão G.726 G.726 G.726 G.726
Áudio síncrono ∎ ∎ ∎ ∎
Múltiplas câmeras associadas a 1 áudio ∎ ∎ ∎ ∎

Gravação Video Recording Manager (VRM) ∎ ∎ (compatível com VRM) ∎ (compatível com VRM) –
Modos de programação de gravação ∎ ∎ ∎ ∎

Opções de armazenamento Máximo de unidades permitidas 4 8 16 12
Capacidades disponíveis por unidade 2, 4 ou 6 TB 3, 4, 6 ou 8 TB 3, 4, 6 ou 8 TB 4, 6 ou 8 TB
Capacidade do sistema base em TB 0, 4, 8, 16 ou 24 TB 0, 12, 16, 24, 32, 48 ou 64 TB 0, 48, 64, 96 ou 128 TB –
Capacidade máx. do sistema base em TB 24 TB 64 TB 128 TB 48/72/96 TB
Capacidade plena do sistema em TB 24 TB 576 TB 640 TB 384/768/1162 TB **
Suporte extensível/externo iSCSI iSCSI iSCSI 6 Gb/s SAS (cobre)

Extensões de 
armazenamento

Número máx. de unidades – 4x DIVAR IP 6000 4x DIVAR IP 6000 7/3 **

Máximo de unidades permitidas – 4, 6 ou 8 16 12/60 **
Capacidades disponíveis por unidade – 3, 4, 6 ou 8 TB 3, 4, 6 ou 8 TB 4, 6 ou 8 TB **
Troca a quente – ∎ ∎ ∎

Exportação/backup 
de dados

Formato dos dados MP4 WMF, Bosch ASF WMF, Bosch ASF WMF, Bosch ASF

Gravador de DVD integrado – ∎ ∎ –
Dispositivos compatíveis Download via Web, FTP, Dropbox USB 2.0, USB 3.0, iSCSI USB 2.0, USB 3.0, iSCSI Gravador externo de CD/DVD,  

USB 2.0, iSCSI
Modo de backup manual manual manual manual ou automático

Redundância Redundância de fonte de alimentação – ∎ ∎ ∎
Disco rígido com troca a quente – ∎ ∎ ∎

Continuação da tabela na próxima página
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Vídeo IP
Armazenamento digital

Gravador de vídeo em rede
▶DIVAR IP 5000 ▶DIVAR IP 6000 2U ▶DIVAR IP 6000 3U ▶DSA E-Series

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial DIP-504x-xxx DIP-618x-xxx DIP-61Fx-xxx DSA-Nxxxxx-xxxx
Opções de software Controle PTZ ○ * ○ * ○ * –

Compatibilidade com teclado CCTV ○ * ○ * ○ * –
Controle administrativo ○ * ○ * ○ * –
Opções de exportação ○ * ○ * ○ * –

Acesso remoto Dispositivo móvel (smartphone/tablet) ∎ Aplicativo de segurança por vídeo ∎ Aplicativo de segurança por vídeo ∎ Aplicativo de segurança por vídeo –
Rede Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000  2x 10 gigabit Ethernet
Acesso via navegador da Web ∎ ∎ ∎ –
Número de usuários simultâneos 5 5 5 –

Suporte a recursos 
avançados

Suporte a pesquisa forense (metadados) ∎ ∎ ∎ –

Cliente Web ∎ – – SANtricity
Software compatível Bosch Video Client ∎ ∎ ∎ –

Bosch Video Management System ∎ (v2.20 ou posterior) ∎ (v6.0 ou posterior) ∎ (v6.0 ou posterior) –
Software de terceiros via RTSP – – –

Ferramentas de integração 
de terceiros

Integração ATM/POS opcional – – – –

SDK (IPP***) ∎ – – –

○ *  Via software de vídeo da Bosch
**  Até três unidades de expansão de alta densidade (60 x 8 TB HDD por gabinete de expansão) podem ser conectadas a uma unidade base de controlador duplo – CTN:DSA-N2C7X6-12AT
***  Programa de Parceiros de Integração (IPP), para obter mais informações visite http://ipp.boschsecurity.com 
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Vídeo IP
Armazenamento digital

Gravador de vídeo em rede
▶DIVAR network 2000 ▶DIVAR network 3000 ▶DIVAR network 5000

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial DDN-2516-xxxxxx DDN-3532-xxxxxx DRN-5532-xxxxxx
Funções básicas Tamanho máximo do sistema 16 32 32

Entradas/saídas de alarme 4 / 2 4 / 2 16 / 6
Nível de RAID – – RAID-1, RAID-5
Resoluções compatíveis até 8 MP até 12 MP até 12 MP
Compressão de vídeo H.264, H.265, MPEG-4 H.264, H.265, MPEG-4 H.264, H.265, MPEG-4
Transcodificação – – –
ONVIF ∎ ∎ ∎

Mecânica Formato Desktop com 1 U de altura Desktop com 1 U de altura Instalação em rack com 1,5 U de 
altura

Conexões de rede (LAN) 2x gigabit Ethernet 2x gigabit Ethernet 2x gigabit Ethernet
PoE+ integrado 0, 8 ou 16 PoE+ 0 ou 16 PoE+ 0 ou 16 PoE+
Portas USB 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Saída de vídeo Tipo de conector VGA, HDMI VGA, HDMI VGA, HDMI 
Monitor principal – – ∎ (HDMI)

Áudio Canais de entrada/saída 16 entradas/1 saída 32 entradas/1 saída 32 entradas/1 saída
Tipo de compressão G.726 G.726 G.726
Áudio síncrono ∎ ∎ ∎
Múltiplas câmeras associadas a 1 áudio – – –

Opções de armazenamento Máximo de unidades permitidas 2 2 4
Capacidades disponíveis por unidade 1, 2, 3, 4 ou 6 TB 1, 2, 3, 4 ou 6 TB 1, 2, 3, 4 ou 6 TB
Capacidade do sistema base em TB 0, 2 TB 0, 2 TB 0, 4 TB
Capacidade máx. do sistema base em TB 12 TB 12 TB 24 TB

Capacidade plena do sistema em TB 12 TB 12 TB 24 TB
Suporte extensível/externo – – eSATA

Extensões de armazenamento Número máx. de unidades – – 1
Máximo de unidades permitidas – – 1
Capacidades disponíveis por unidade 1, 2, 3, 4 ou 6 TB 1, 2, 3, 4 ou 6 TB 1, 2, 3, 4 ou 6 TB
Troca a quente – – –

Exportação/backup de dados Formato dos dados nativo, ASF nativo, ASF nativo, ASF
Gravador de DVD integrado ∎ (opcional) ∎ (opcional) ∎ (opcional)
Dispositivos compatíveis USB 2.0, USB 3.0,  

gravador de DVD interno
USB 2.0, USB 3.0,  

gravador de DVD interno
USB 2.0, USB 3.0, eSata,  
gravador de DVD interno

Modo de backup manual ou automático manual ou automático manual ou automático
Redundância Redundância de fonte de alimentação – – –

Disco rígido com troca a quente – – –
Opções de software Controle PTZ ∎ ∎ ∎

Compatibilidade com teclado CCTV – – ∎
Controle administrativo ∎ ∎ ∎
Opções de exportação ∎ ∎ ∎

Continuação da tabela na próxima página
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Vídeo IP
Armazenamento digital

Gravador de vídeo em rede
▶DIVAR network 2000 ▶DIVAR network 3000 ▶DIVAR network 5000

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial DDN-2516-xxxxxx DDN-3532-xxxxxx DRN-5532-xxxxxx
Acesso remoto Dispositivo móvel (smartphone) ∎ Aplicativo Mobile Viewer ∎ Aplicativo Mobile Viewer ∎ Aplicativo Mobile Viewer

Rede Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000
Acesso via navegador da Web ∎ ∎ ∎
Número de usuários simultâneos 128 (4 recomendáveis) 128 (4 recomendáveis) 128 (4 recomendáveis)

Suporte a recursos avançados Suporte a pesquisa forense (metadados) – – –
Cliente Web ∎ ∎ ∎

Software compatível Bosch Video Client ∎ ∎ ∎

Bosch Video Management System ∎ ∎ ∎
Software de terceiros – – –

Ferramentas de integração de 
terceiros

Integração ATM/POS opcional – – –

SDK (IPP*) – – –
Bosch Video Management System ∎ ∎ ∎
Software de terceiros – – –

* Programa de Parceiros de Integração (IPP), para obter mais informações visite http://ipp.boschsecurity.com

Vídeo IP 
Armazenamento digital

Gravador de vídeo em rede híbrida
▶DIVAR hybrid 3000 ▶DIVAR hybrid 5000

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial DDH-3532-xxxx00 DRH-5532-xxxxxx
Funções básicas Tamanho máximo do sistema 16 analógicos + 16IP ou 32IP 16 analógicos + 16IP ou 32IP

Vídeo AN em loop – ∎
Entradas/saídas de alarme 16 / 3 16 / 6
Nível de RAID – RAID-1, RAID-5
Resoluções compatíveis com câmeras IP até 12 MP até 12 MP
Resoluções compatíveis com câmeras AN até 960H até 960H
Compressão de vídeo H.264, H.265, MPEG-4 H.264, H.265, MPEG-4
Transcodificação – –
ONVIF ∎ ∎

Mecânica Formato Desktop com 1 U de altura Instalação em rack com 1,5 U de 
altura

Conexões de rede (LAN) 2x gigabit Ethernet 2x gigabit Ethernet
PoE+ integrado – –
Portas USB 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Saída de vídeo Tipo de conector VGA, HDMI VGA, HDMI 
Monitor principal ∎ (HDMI) ∎ (HDMI)

Continuação da tabela na próxima página
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Vídeo IP
Armazenamento digital

Gravador de vídeo em rede híbrida
▶DIVAR hybrid 3000 ▶DIVAR hybrid 5000

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial DDH-3532-xxxx00 DRH-5532-xxxxxx
Áudio Canais de entrada/saída de câmeras IP 32 entradas 32 entradas

Tipo de compressão da câmera IP G.726 G.726
Canais de entrada/saída do gravador 4 entradas/1 saída 4 entradas/1 saída
Tipo de compressão do gravador G711a G711a
Áudio síncrono ∎ ∎
Múltiplas câmeras associadas a 1 áudio – –

Opções de armazenamento Máximo de unidades permitidas 2 4
Capacidades disponíveis por unidade 1, 2, 3, 4 ou 6 TB 1, 2, 3, 4 ou 6 TB
Capacidade do sistema base em TB 0, 2 TB 0, 4 TB
Capacidade máx. do sistema base em TB 12 TB 24 TB
Capacidade plena do sistema em TB 12 TB 24 TB
Suporte extensível/externo – eSATA

Extensões de armazenamento Número máx. de unidades – 1
Máximo de unidades permitidas – 1
Capacidades disponíveis por unidade 1, 2, 3, 4 ou 6 TB 1, 2, 3, 4 ou 6 TB
Troca a quente – –

Exportação/backup de dados Formato dos dados nativo, ASF nativo, ASF
Gravador de DVD integrado ∎ (opcional) ∎ (opcional)
Dispositivos compatíveis USB 2.0, USB 3.0,  

gravador de DVD interno
USB 2.0, USB 3.0, eSata,  
gravador de DVD interno

Modo de backup manual ou automático manual ou automático
Redundância Redundância de fonte de alimentação – –

Disco rígido com troca a quente – –
Opções de software Controle PTZ ∎ ∎

Compatibilidade com teclado CCTV – –
Controle administrativo ∎ ∎
Opções de exportação ∎ ∎

Acesso remoto Dispositivo móvel (smartphone) ∎ Aplicativo Mobile Viewer ∎ Aplicativo Mobile Viewer
Rede Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000
Acesso via navegador da Web ∎ ∎
Número de usuários simultâneos 128 (4 recomendáveis) 128 (4 recomendáveis)

Suporte a recursos avançados Suporte a pesquisa forense (metadados) – –
Cliente Web ∎ ∎

Software compatível Bosch Video Client ∎ ∎
Bosch Video Management Systems ∎ ∎
Software de terceiros – –

Ferramentas de integração 
de terceiros

SDK (IPP*) – –

*  Programa de Parceiros de Integração (IPP), para obter mais informações visite http://ipp.boschsecurity.com 
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Vídeo IP
Software de vídeo ▶Video Management System

∎ Disponível – Não disponível

Nome BVMS Viewer BVMS Professional BVMS Enterprise
Recursos do 
sistema

Câmeras incluídas (máx. de câmeras) 16 (500) 8 (2000) 200.000
Número máximo de clientes 1 100 100
Número máximo de servidores Bosch Video Management System (VMS) 1 1 10/30
Número máximo de servidores Bosch Video Recording Manager (VRM) 32** 125 1.250
Capacidade máxima de armazenamento n.a. 125 x 2PB 1,250 x 2PB
Pesquisa forense ∎ ∎ ∎
Suporte a DVR ∎ ∎ ∎
Eventos e alarmes – ∎ ∎
Simplificação – ∎ ∎
Acesso remoto – ∎ ∎
Dynamic transcoding ∎ ∎* ∎*
Cliente Web – ∎ n.a.
Compatibilidade com o aplicativo Bosch Mobile Video Client – ∎ n.a.
Compatibilidade com teclado – ∎ ∎
Mapas – ∎ ∎
Suporte a áudio – ∎ ∎
Assistente de configuração do Bosch VMS – ∎ n.a.
Sites ao vivo e de reprodução ∎** 9.999 9.999

Dispositivos 
de câmera 
compatíveis

Câmeras panorâmicas Bosch ∎ ∎ ∎
Câmeras UHD Bosch ∎ ∎ ∎
Câmeras HD Bosch ∎ ∎ ∎
Câmeras SD/VGA Bosch ∎ ∎ ∎
Câmeras ONVIF Profile S de terceiros ∎ ∎ ∎

Redundância Reenvio automático para a rede (ANR) – ∎ ∎
Compatível com virtualização do VMware® vSphere/Microsoft Hyper-V – ∎ ∎
Compatível com VMware® vSphere High Availability – ∎ ∎
Compatível com Cluster de failover do Hyper-V e Réplica do Hyper-V da Microsoft – ∎ ∎
Failover de Video Recording Manager (VRM) – ∎ ∎
Dual Recording – ∎ ∎

Gerenciamento 
de alarmes

Log – ∎ ∎
Eventos e alarmes – ∎ ∎
Notificação por e-mail – ∎ ∎
Notificação por SMS – ∎ ∎
Gravação com base em alarme n.a. ∎ ∎
Gravação de movimento n.a. ∎ ∎
Eventos de análise de vídeo – ∎ ∎
Suporte a SNMP – ∎ ∎
Fluxo de trabalho com instruções no alarme – ∎ ∎

Integração Número máximo de painéis de intrusão Bosch B/G Series – 20 200
Suporte a módulo de E/S – ∎ ∎
Conectividade com Active Directory ∎ ∎ ∎
Suporte a ATM-POS – ∎ ∎
Dados adicionais – ∎ ∎
Kit de desenvolvimento de software (SDK) – ∎ ∎

* hardware adicional necessário
** limitado
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Vídeo IP
Software de visualização ▶Video Security App ▶Video Security Client ▶Advanced Viewing Client

∎ Disponível – Não disponível

Nome Video Security App Video Security Client Bosch Video Client (BVC)
Número de canais 16 Até 16 32 por local
Situação de uso Dispositivo móvel PC e dispositivo móvel PC
Suporte a sistema operacional de estação de trabalho iOS, Android Win7, Win8.1, Win10 Win7, Win8.1, Win10
Plataforma IP de vídeo baseada em software ∎ ∎ ∎
Suporte a multilocais  
(sistemas independentes vinculados)

– – –

Suporte a multilocais (gravação em sistema disperso, 
câmeras, cliente independente remoto)

– – –

Principais 
tecnologias 
compatíveis

Dynamic Transcoding ∎ ∎ ∎
Análise de vídeo ∎ ∎ ∎
Dewarping no cliente (panorâmico) ∎ ∎ ∎ 
4K ultra HD ∎ ∎ 
starlight 

Codificação H.264 ∎ ∎ ∎
MPEG-4 ∎ ∎ ∎
Suporte a câmeras de terceiros ∎ (com VSG) ∎ (com VSG) ONVIF 1.02/Profile-S com DIVAR IP

Visualização Suporte a multimonitores – – ∎ (2)
Suporte a monitor 16:9 n/a ∎ ∎
Frequência de visualização – – –
Dimensionamento dinâmico da janela de vídeo ∎ ∎ ∎

Gerenciamento 
de alarmes

Gerenciamento de usuários – – –
Alarmes E/S digitais – – ∎
Alarmes de eventos do sistema – – ∎
Alarmes de movimento – – ∎
Resposta a eventos e scripts de comandos – – –
Alarmes de análise de vídeo – – ∎
Pesquisa forense de análise de vídeo ∎ (pesquisa simples) ∎ (pesquisa simples) ∎
Áudio – – ∎
Eventos combinados – – –
Alarme dependente programado – – –
Alocação de evento a grupos de usuários – – –

Controle Intelligent Tracking AUTODOME ∎ ∎ ∎ 
PTZ ∎ ∎ ∎
IntuiKey – – ∎ (funcionalidade limitada)
Matriz virtual – – –

Armazenamento Suporte à câmera @edge ∎ ∎ ∎
iSCSI ∎ ∎ ∎
Suporte a NVR – – –
VRM ∎ ∎ ∎ (por DIVAR IP)
Metadados de análise de vídeo ∎ ∎ ∎
Suporte a armazenamento redundante – – –
Suporte a DLA (Modo VRM) ∎ ∎ ∎ (1)

Integração BRS – – –
DxR 400/600/700 – – ∎
Entradas virtuais – – ∎
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Vídeo IP
Codificadores e decodificadores

Codificadores Decodificadores
▶VIP X1XF E ▶VIP X1XF ▶VIDEOJET multi 4000 ▶VIDEOJET decoder 3000 ▶VIDEOJET decoder 8000

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial VIP-X1XF-E VIP-X1XF VJM-4016 VJD-3000 VJD-8000
Descrição Codificador de vídeo  

de canal único
Codificador premium de 

canal único
Codificador de vídeo 
H.264 com 16 canais

Decodificador Single/Quad-
stream

Decodificador de vídeo 
4K UHD e MP

Vídeo/áudio Entradas de câmera 1 1 16 – –
Saídas de monitor – – – 1 de 2

(HDMI, CVBS)
2

(mini DP)
Codec de vídeo H.264 H.264 H.264 High Profile H.264 M-JPEG, JPEG H.264, MPEG-4

Máx. de quadros por segundo 
(fps)

25/30 em 4CIF 25/30 em 4CIF 25/30 em 4CIF 30 em 1080p  
(exibição única)  

60 em 720p  
(exibição única)  

4x 25/30 em 4CIF  
(exibição única)

     2x 20 em 12MP
2x 30 em 4K

      4x 60 em 1080p
      6x 30 em 1080p

    8x 60 em 720p

Entrada/saída de áudio 1/1 1/1 2/1 1/1 0/1 (via DP)
Transcodificação na borda – – – – –

Armazenamento Tipo Cartão SD Cartão SD – – –
Capacidade 2 TB 2 TB – – –

Inteligência Direto para iSCSI ∎ ∎ ∎ – –
Análise de vídeo Motion+ IVA Motion+ – –

Interfaces Entrada de alarme 1 2 4 4 –
Saída do relé 1 2 1 1 –
Conformidade com ONVIF ∎ ∎ ∎ – –

Outro Teclado – – – ∎ –
Matriz IP – – – ∎ –

∎ Disponível – Não disponível

▶Sistemas modulares

Número de tipo comercial VIP X1600-B VIP X1600-XFB
 Descrição Sistema base Sistema base
 Baias 4 4
 Ethernet Duas portas de 1 Gbps  

(1 frontal, 1 traseira)
Três portas de 1 Gbps  
(2 frontais, 1 traseira)

 Slot de fibra SFP – ∎

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial VIP X1600 XFM4A VIP X1600 XFM4B
Descrição Módulo codificador  

de 4 canais H.264
Módulo codificador de  

4 canais H.264 com Bilinx
Vídeo/áudio Entradas de câmera 4 4

Codec de vídeo H.264 MP H.264 BP+ M-JPEG H.264 MP H.264 BP+ M-JPEG
Máx. de quadros por segundo (fps) 25/30 em 4CIF 25/30 em 4CIF
Entrada/saída de áudio 2/1 2/1

Inteligência Direto para iSCSI ∎ ∎
Análise de vídeo IVA IVA

Interfaces Entrada de alarme 4 4
Saída do relé 1 1
Slot de fibra SFP ∎ ∎
Conformidade com ONVIF ∎ ∎
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Vídeo IP
Transcodificadores

Transcodificador/rede e dispositivo de interface de alarme
▶VIDEOJET connect 7000

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial VJC-7000-90
Descrição Transcodificador com switch de rede de 5 canais/Single-stream

Vídeo/áudio Entradas de câmera 4
Codec de vídeo H.264 High Profile
Máx. de quadros por segundo (fps) 25/30 em 4CIF
Entrada/saída de áudio 1/–
Transcodificação na borda ∎

Armazenamento Tipo CF
Capacidade 2 TB

Inteligência Direto para iSCSI –
Análise de vídeo –

Interfaces Entrada de alarme 4 contatos secos, 2 alarmes de violação monitorados (com MIC IP 7000)
Saída de alarme 3
Saída do relé 1 (para bomba de lavagem) (com MIC IP 7000)
Rede (PoE) 1x 10/100/1000Base-TX
Rede (UTP) 2x 10/100/1000Base-TX
Rede (Fibra) 2 soquetes SFP (1000Base-FX)
Rede (encadeamento) ∎ (até 50)

Outro Potência de saída HiPoe de 95 W
Controle de bomba de lavagem ∎ (relé)
Suporte a encadeamento  
de várias câmeras

∎
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Vídeo IP
Monitores de tela plana ▶Alta Definição  

∎ Disponível – Não disponível

Número de tipo comercial UML-193-90 UML-223-90 UML-273-90 UML-323-90 UML-423-90 UML-553-90
Tela Tipo LED de 19" LED de 22" LED de 27" LED de 32" LED de 42" LED de 55"

Resolução máx. de pixels 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Resolução horizontal 650 TVL 650 TVL 650 TVL 650 TVL 650 TVL 650 TVL
Proporção da tela 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9
Brilho (cd/m2) 250 250 300 350 500 450
Proporção de contraste 1000:1 1000:1 3000:1 3000:1 4000:1 4000:1
Luz de fundo 30.000 horas 30.000 horas 30.000 horas 50.000 horas 50.000 horas 50.000 horas
Ângulo de visão (HxV) 170° x 160° 170° x 160° 178° x 178° 178° x 178° 178° x 178° 178° x 178°

Vídeo/áudio composto com Loop-through passivo passivo passivo passivo passivo passivo
Compatível com PC ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Conectores Vídeo composto (BNC) – – 2 (vídeo em loop) 2 (vídeo em loop) 2 (vídeo em loop) 2 (vídeo em loop)

VGA ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
DVI-D ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
HDMI ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Áudio Entrada ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Alto-falante ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Mecânica Largura 448 mm 515 mm 642 mm 745 mm 977 mm 1256 mm
Altura 332 mm 370 mm 380 mm 440 mm 570 mm 727 mm 
Profundidade 182 mm 182 mm 76 mm 77 mm 83 mm 83 mm
Peso 3 kg 3,6 kg 9,1 kg 12,5 kg 20 kg 32 kg

Energia Fonte de alimentação integrada integrada incluída integrada integrada integrada
Consumo de energia 42 W 42 W 75 W 75 W 150 W 170 W

Diversos Picture-in-picture – – – – – –
Bloqueio do painel frontal ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Controle remoto IV – – – ∎ ∎ ∎

Cabos incluídos VGA para VGA ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
DVI para DVI ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

Instalação Conformidade com VESA ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Instalação em rack – – – – – –
Suporte fixo de desktop – – incluída UMM-LED32-SD UMM-LED42-SD UMM-LED42-SD
Suporte ajustável de 
desktop

∎ ∎ – – – –

Suporte fixo de parede – – – – ST650 ST650
Suporte de parede 
giratório/inclinável

– – UMM-WMT-32 UMM-WMT-32 – –



Tradição de qualidade e inovação
Há 125 anos o nome Bosch representa qualidade 
e confiabilidade. A Bosch é a principal fornecedora 
global de tecnologia inovadora e oferece o mais 
alto nível de serviços e suporte técnico.

A Bosch Security Systems orgulha-se de oferecer 
uma ampla gama de equipamentos de segurança 
e proteção, sistemas de comunicação e soluções 
de sonorização utilizados no mundo inteiro, não 
apenas em instalações públicas e governamentais, 
mas também em empresas, escolas e residências.
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