
Kamera AUTODOME IP

Fokus kami adalah 
memungkinkan pencarian, 
pelacakan, dan pembesaran 
tampilan hingga detail



Cari
Memberi Anda 
kemampuan untuk 
menunjukkan 
objek utama dengan 
cepat dan akurat.

Lacak
Memastikan gerakan 
objek utama tetap 
terpantau, bahkan 
saat bergerak cepat

2 | Kelompok AUTODOME IP



Zoom
Memberikan detail 
yang Anda perlukan 
untuk membuat 
keputusan secara 
tepat.

Kelompok AUTODOME IP | 3



4 | Kelompok AUTODOME IP

Rangkaian lengkap kamera 
kontrol gerakan dari Bosch
Untuk keamanan, detail adalah segalanya. Detail 
menjadi begitu penting untuk melihat semua 
informasi relevan dalam potongan gambar yang 
sedang dipantau agar Anda dapat melihatnya 
secara jelas, bereaksi lebih cepat, dan mengambil 
keputusan akurat. 

Kamera AUTODOME IP kami memungkinkan 
Anda melakukannya dengan mudah. Kamera 
ini memungkinkan Anda mencari, melacak, 
dan memperbesar objek dengan cepat dan 
mudah, untuk identifikasi dan kontrol penggunaan 
yang akurat. Dengan pilihan resolusi hingga 
1080p yang berpadu dengan zoom optik 30x, 
Anda dapat mengidentifikasi objek dari jauh 
dan memberikan pengawasan bahkan dengan 
jangkauan yang lebih jauh.

Kamera untuk setiap kebutuhan dan anggaran
Seluruh rangkaian kami diawali dengan 
AUTODOME IP 4000 HD untuk penggunaan di 
dalam ruang hingga model AUTODOME IP starlight 
7000 HD, perangkat yang lebih canggih, yang 
menggunakan teknologi Intelligent Video Analysis 
(IVA) and starlight sebagai standarnya. IVA 
memungkinkan kamera menerjemahkan gambar, 
mengikuti objek menarik secara otomatis, dan 
memberi tahu Anda saat diperlukan. Dilengkapi 
teknologi starlight yang memungkinkan Anda 
mengambil gambar, bahkan dalam kondisi gelap. 
Dengan demikian, aplikasi apa pun yang Anda 
miliki, kamera AUTODOME IP akan menyesuaikan 
dengan kebutuhan Anda.

Mudah dipasang
Kamera ini sangat mudah dipasang menggunakan 
kabel berkonektor dengan kode warna, serta 
sistem sambungan cepat antara kamera dan 
dudukan. High Power over Ethernet (HiPoE) akan 
mengalirkan daya langsung tanpa kabel tambahan. 
Selain itu, Anda dapat memilih ketersediaan 
sistem maksimal dengan sambungan 24 VAC 
dan HiPoE untuk solusi pencegah kegagalan 
jika terjadi kerusakan pada catu daya.

Luar biasa andal
Kamera AUTODOME IP menggunakan pemrosesan 
desain terbaik industri dan melalui metode 
pengujian paling ketat, termasuk HALT (highly 
accelerated life testing atau uji ketahanan 
akselerasi tertinggi). Tergantung model kamera, 
housing tahan terhadap perusakan, masuknya 
air, korosi, sinar ultraviolet, dan benturan. 
Alat pemanas/blower akan mencegah timbulnya 
kabut hingga suhu -40ºF (-40ºC) pada aplikasi 
luar ruang.



" Rotasi 360 derajat 
menawarkan 
pelacakan gerakan 
objek pantau yang 
sesungguhnya"

Akses dan kontrol jarak jauh 
selama 24/7
Anda tidak mungkin selalu ada di 
semua tempat sepanjang waktu. 
Inilah alasan kamera AUTODOME IP 
didukung sepenuhnya oleh teknologi 
Dynamic Transcoding. Teknologi ini 
memberikan kemudahan akses jauh 
24/7 ke kontrol kamera, streaming 
video langsung, perekaman, dan 
gambar HD. Untuk memperoleh 
semua keunggulan tersebut, 
Anda cukup membuka sistem 
pengawasan video IP, baik dengan 
solusi perekaman DIVAR IP, 
VIDEOJET XTC XF, maupun 
VIDEOJET connect 7000.

Aplikasi Keamanan Video gratis untuk 
perangkat bergerak menawarkan akses 
cepat secara real-time ke video berkualitas 
HD yang halus dari mana pun, berapa pun 
jumlah bandwidth yang tersedia. Tidak 
ada penundaan, pemutaran ulang dapat 
dilakukan secara langsung dan gambar HD 
yang dihasilkan begitu tajam, kapan pun 
Anda memerlukannya. Dengan begitu, 
Anda tidak akan melewatkan kejadian apa 
pun. Untuk melihat beberapa lokasi atau 
kamera secara bersamaan, Anda dapat 
menggunakan Video Security Client. 
Perangkat lunak penayangan ini 
mendukung desktop, laptop 2-in-1, 
maupun perangkat bergerak yang 
menjalankan Windows 8. Selain itu, 
perangkat lunak ini mendukung kontrol 
intuitif melalui pengoperasian layar 
sentuh, mouse, dan keyboard untuk 
memastikan kemudahan pengoperasian 
yang maksimal bagi pengguna.
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Kompatibel dengan berbagai aplikasi 
pihak ketiga
Kamera AUTODOME IP berfungsi 
sempurna dengan beragam solusi 
perangkat lunak manajemen video dan 
perekaman dari Bosch, serta berbagai 
penyedia industri lainnya. Kamera ini 
didukung oleh kesesuaian ONVIF dan IPP 
(Integration Partner Program atau 
Program Mitra Integrasi), yang akan 
memberikan akses kepada pengembang 
ke alat bantu pengembangan perangkat 
lunak agar mudah mengintegrasikan 
produk Bosch dengan sistem pihak ketiga.



AUTODOME IP 5000 HD
Apakah privasi publik menjadi masalah? 
AUTODOME IP 5000 HD sesuai untuk 
penggunaan di dalam maupun luar ruangan, 
dan menawarkan resolusi full HD 1080p 
dengan zoom optik 30x, menjamin kualitas 
tertinggi pada gambar terkait, bahkan 
dari jauh. Kamera ini memungkinkan 
identifikasi objek hingga 190 meter dan 
jarak deteksi objek hingga 1900 meter. 
Selain itu, penyembunyian privasinya yang 
unggul menjadikan kamera ini sebagai 
pilihan ideal untuk pemantauan area publik 
tanpa mengganggu privasi siapa pun.

 

" Memberikan kontrol 
penuh atas peristiwa 
yang akan dilihat dan 
tingkat zoom yang 
akan digunakan."

Kamera AUTODOME IP PTZ kami ideal untuk mencari, 
melacak, dan memperbesar tampilan secara detail, 
memastikan keamanan dan keselamatan secara 
optimal dalam aplikasi berikut:

 f Pusat Belanja
 f Kasino
 f Pusat konvensi
 f Toko ritel besar
 f Area parkir kendaraan
 f Pusat kota 
 f Fasilitas hiburan

Temukan rangkaian 
AUTODOME IP 
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AUTODOME IP 5000 IR
Apakah tingkat pencahayaan menjadi 
masalah? AUTODOME IP 5000 IR 
menghadirkan kejernihan gambar tertinggi 
dalam kondisi cahaya sangat redup atau 
bahkan dalam kondisi gelap sekalipun. 
Sinar IR pintar internal memastikan 
pencahayaan optimal pada objek menarik, 
berapa pun tingkat zoom-nya. Memudahkan 
identifikasi objek sejauh 190 meter di siang 
hari dan 180 meter di malam hari atau 
dalam kondisi pencahayaan rendah, dengan 
kontrol, presisi, dan detail kapan pun Anda 
memerlukannya.

AUTODOME IP 4000 HD
Mencari keseimbangan sempurna antara 
estetika dan performa? Dirancang untuk 
diaplikasikan di dalam ruangan, perpaduan 
rangka dome diskret AUTODOME IP 4000 
HD sangat sempurna dengan dekorasi 
interior. Jangkauan area pengawasan yang 
dapat disesuaikan dengan kontrol penuh 
untuk kontrol gerakan dan kemiringan, 
zoom optik 12x, serta identifikasi objek 
bergerak dalam HD hingga jarak 95 meter 
dengan 30 frame per detik.

AUTODOME IP 7000
Mencari sesuatu yang sangat istimewa? 
Kamera AUTODOME IP 7000 menghadirkan 
teknologi inovatif untuk perlindungan 24 
jam, apa pun kondisi pencahayaannya, 
bahkan pada cahaya matahari terik 
maupun dalam kondisi sangat redup. 
AUTODOME IP starlight 7000 HD 
menghasilkan gambar penuh warna dalam 
gelap, sedangkan kamera lain hanya akan 
beralih ke gambar monokrom. AUTODOME 
IP dynamic 7000 HD memberikan kejelasan 
luar biasa berkat resolusi 1080p tinggi 
untuk aplikasi yang menuntut detail 
tertinggi agar dapat mengidentifikasi 
objek dalam potongan gambar pada 
area terang dan gelap.
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Sangat penting untuk 
mampu melihat 
semua informasi 
relevan agar Anda 
dapat melihat secara 
jelas, bereaksi lebih 
cepat, dan membuat 
keputusan yang 
akurat.
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AUTODOME IP 
yang pintar
Fokus kami adalah berinovasi dalam 

teknologi keamanan yang paling Anda 

butuhkan. Baik pada pilihan model 

tingkat awal AUTODOME IP 4000 HD 

atau model canggih AUTODOME IP 

dynamic 7000 HD dan AUTODOME IP 

starlight 7000 HD, kamera Anda 

akan dilengkapi fitur pintar untuk 

meningkatkan keamanan dan 

keselamatan. 

 

" Menghasilkan 
gambar yang hanya 
berisi informasi 
relevan dengan biaya 
dan beban jaringan 
terendah."
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Potongan gambar
dioptimalkanSistem pengambilan gambar

Arah

Posisi

Ukuran

Pemicu: 
Otomatis/sekali klik/IVA 

Perbarui
Bidang pandang

Kontrol Sistem PTZAnalisis Aliran 

Potongan gambar

Content Based Imaging Technology
Semua kamera AUTODOME IP dilengkapi Content 
Based Imaging Technology (CBIT) untuk 
memastikan gambar IP relevan berkualitas 
tertinggi, kapan pun dan di mana pun. Gambar 
yang diambil akan disesuaikan dengan 
konten potongan gambar. Tergantung pada 
gerakan, intensitas cahaya yang berbeda, serta 
fluktuasi lampu depan dan lampu belakang, 
pengaturan kamera akan disesuaikan secara 
berkesinambungan dan dinamis. Hal ini untuk 
memastikan Intelligent Tracking dan pencahayaan 
sempurna terhadap objek penting, sekaligus 
mengurangi bitrate hingga 50%. Dengan demikian, 
biaya penyimpanan dan beban jaringan akan 
berkurang secara signifikan tanpa menurunkan 
kualitas video.

Pencahayaan sempurna setiap saat
Bila melihat potongan gambar berkabut atau 
kontras rendah lainnya, fitur Intelligent Defog 
memastikan visibilitas kamera meningkat secara 
signifikan. Fitur ini dapat digunakan secara  
terus-menerus atau diaktifkan secara otomatis 
menggunakan analisis video internal. Jika kamera 
mendeteksi kabut, maka kontras gambar akan 
disesuaikan untuk meningkatkan visibilitas. 
Segera setelah kondisi tampilan gambar kembali 
normal, pengaturan kamera akan secara otomatis 
disesuaikan kembali.

Intelligent Video Analysis
Model AUTODOME IP 7000 dilengkapi Intelligent 
Video Analysis (IVA). Sistem ini akan membantu 
Anda tetap berfokus pada situasi relevan melalui 
pengingat, bilamana diperlukan. IVA juga akan 
menambahkan penginderaan dan struktur pada 
data video melalui metadata, yang memungkinkan 
Anda mengambil gambar relevan dari jam video 
yang disimpan dalam hitungan detik. Metadata 
juga dapat digunakan untuk memberikan bukti 
forensik yang kuat atau mengoptimalkan proses 
bisnis berdasarkan informasi penghitungan 
manusia atau kepadatan kerumunan. Dengan 
kemampuan untuk sekaligus menggabungkan 
8 dari 16 aturan IVA yang tersedia, tugas rumit 
akan menjadi mudah dan alarm palsu akan 
dikurangi seminimal mungkin.

Intelligent Tracking
IVA juga memungkinkan Intelligent Tracking 
melacak objek bergerak secara otomatis 
berdasarkan aturan alarm default atau dengan 
sekali klik. Dengan membedakan secara pintar 
antara satu dan beberapa titik referensi, 
Intelligent Tracking menyediakan pelacakan tanpa 
gangguan melalui pengambilan gambar optimal 
dengan menyesuaikan bidang pandang secara 
dinamis.

Dengan rangkaian kamera kontrol gerakan 
AUTODOME IP (PTZ), kami dapat memberikan 
pilihan lengkap yang belum pernah ada sebelumnya 
dilengkapi teknologi video yang sesuai dengan 
kebutuhan Anda. Untuk mengetahui selengkapnya, 
kunjungi www.boschsecurity.com/hdsecurity
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Bosch Security Systems
Untuk mengetahui selengkapnya tentang Sistem 
Video, kunjungi www.boschsecurity.com/hdsecurity

© Bosch Security Systems, 2015
Perubahan dapat dilakukan sewaktu-waktu
VS-EH-id-01_F01U560989_03

www.facebook.com/BoschSecurity

www.twitter.com/BoschSecurityEU

www.youtube.com/BoschSecurity

Tradisi Kualitas dan Inovasi
Selama lebih dari 125 tahun, nama 
Bosch terkenal akan kualitas dan 
keandalannya. Bosch adalah pemasok 
global pilihan untuk teknologi 
inovatif, dengan standar tertinggi 
untuk layanan dan dukungan.

Bosch Security Systems dengan 
bangga menawarkan rangkaian 
lengkap solusi keamanan, 
keselamatan, komunikasi, dan suara 
yang dapat diandalkan setiap hari 
dalam berbagai aplikasi di seluruh 
dunia, mulai dari fasilitas pemerintah, 
fasilitas umum, hingga perkantoran, 
sekolah, dan rumah.


