
Profesjonalny system dozoru 
wizyjnego dostępny dla 
każdego

Zawsze dopasowane rozwiązanie 
z rejestratorami hybrydowymi 
i sieciowymi DIVAR

W firmie Bosch uważamy, że instalacja systemów dozoru wizyjnego powinna być równie prosta jak 
ich użytkowanie. Kierując się tym założeniem, przygotowaliśmy zupełnie nową ofertę hybrydowych 
i sieciowych systemów zapisu DIVAR. Urządzenia z tej serii, przeznaczone do całodobowej pracy, 
umożliwiają wdrażanie systemów dozoru wizyjnego, które są wyposażone w profesjonalne funkcje 
bezpieczeństwa. Ponadto rozwiązania te można dopasować do rosnących potrzeb małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

Rozwiązania hybrydowe 
▶  Modele hybrydowe DIVAR 3000 i 5000
▶  Połączenie kamer analogowych i sieciowych
▶  Prosty interfejs łatwy w użyciu
▶   16 standardowych kanałów analogowych 

i do 32 kanałów cyfrowych
▶   W przypadku konieczności zamiany analogowych 

systemów nadzoru wizyjnego w rozwiązania sieciowe

Systemy sieciowe
▶  Modele sieciowe DIVAR 2000, 3000 i 5000
▶  W przypadku sieciowego systemu dozoru wizyjnego
▶  Prosty interfejs łatwy w użyciu
▶   Łatwa instalacja dzięki wbudowanemu przełącznikowi 

zasilania przez sieć Ethernet (PoE)
▶  Łatwość rozbudowy
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Więcej informacji na temat systemów wizyjnych 
znajduje się na stronie www.boschsecurity.com VS-EH-pl-06_F01U560932_01

Łatwy monitoring i prosta konfiguracja
Rejestratory DIVAR pozwalają w łatwy sposób 
oglądać obraz na żywo, odtwarzać nagrania i zmieniać 
ustawienia urządzeń lokalnych z dowolnego miejsca 
i w dowolnej chwili. Można to zrobić za pomocą 
dostępnej na smartfony aplikacji DIVAR Mobile Viewer 
(systemy iOS i Android) oraz przeglądarki internetowej.

Bezpośrednie podłączenie monitora jest idealnym 
rozwiązaniem w przypadku modeli biurkowych, które 
często są umieszczane na ladzie. Monitor można 
postawić na urządzeniu albo obok niego, dzięki 
czemu właściciel firmy będzie mógł oglądać obraz 
na żywo ze wszystkich podłączonych kamer. Do 
modeli hybrydowych DIVAR również można podłączyć 
dodatkowy monitor. Hybrydowe i sieciowe modele 

DIVAR 5000 można łatwo zamontować w szafie 
typu rack 19".

Jakość i niezawodność
Od ponad 125 lat marka Bosch kojarzy się 
nieodmiennie z jakością i niezawodnością. Aby jeszcze 
bardziej zwiększyć poczucie bezpieczeństwa klientów, 
objęliśmy urządzenia DIVAR pełną, 3-letnią gwarancją, 
która obejmuje także dyski twarde. Podobnie 
jak wszystkie nasze produkty, rozwiązania DIVAR 
zaprojektowano z myślą o zaspokojeniu wszelkich 
potrzeb klienta w zakresie bezpieczeństwa i dozoru. 
To produkty, które znajdą zastosowanie w pracy 
i życiu prywatnym, zgodnie z mottem firmy Bosch: 

„Technologia bliżej nas”.

Analogowe i sieciowe 
(systemy hybrydowe)

Tylko IP 
(systemy sieciowe)

Model hybrydowy 
DIVAR 3000

▶  Maks. 2 wewnętrzne 
dyski twarde (maks. 
6 TB na dysk)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶  Liczba kanałów: 16/32 

(16 standardowych 
kanałów analogowych)

Model hybrydowy 
DIVAR 5000

▶  Maks. 4 wewnętrzne 
dyski twarde (maks. 
6 TB na dysk)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶  Liczba kanałów: 16/32 

(16 standardowych 
kanałów analogowych)

▶  Obsługa macierzy RAID 
1 i RAID 5

▶  Klawiatura CCTV 
Intui Keyboard

Model sieciowy 
DIVAR 5000

▶  Maks. 4 wewnętrzne 
dyski twarde (maks. 
6 TB na dysk)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶ Liczba kanałów: 32
▶  Obsługa macierzy 

RAID 1 i RAID 5
▶  Klawiatura CCTV 

Intui Keyboard

Model sieciowy 
DIVAR 2000

▶  Maks. 2 wewnętrzne 
dyski twarde (maks. 
6 TB na dysk)

▶ ≤ 8 MP
▶ H.264/H.265
▶  8 lub 16 PoE 

(opcjonalnie)

Model sieciowy 
DIVAR 3000

▶  Maks. 2 wewnętrzne 
dyski twarde (maks. 
6 TB na dysk)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶ 16 PoE (opcjonalnie)

Model biurkowy Model biurkowy

16 kanałów 32 kanały

Model do montażu  
w szafie typu rack

Model do montażu  
w szafie typu rack

Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Twitterze

Znajdź nas na LinkedInie
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