
Unison är en marknadsledande plattform för att effektivt koppla samman video med larm  
och andra händelser. Unison använder den senaste tekniken och erbjuder användarvänliga  
men samtidigt kraftfulla lösningar för alla typer av företag.

PACOM UNISON

Unison fungerar som en smart länk mellan video och andra delsystem. Ett larm kan snabbt verifieras genom att video  
från en kamera placerad vid larmpunkten automatiskt styrs från Unison. Detta gör att operatören kan agera omedelbart  
och koncentrera sig på relevanta övervakningsbilder.

BOSCH VMS

I mer än 100 år har namnet Bosch borgat för kvalitet och pålitlighet. Bosch Security Systems är stolta över att kunna erbjuda 
en mängd olika säkerhetssystem inom brandlarm, inbrottslarm, trygghetslarm, kameraövervakning, överordnade system och 
kommunikation som hjälper dig att hitta en lösning för varje tillämpning. Bosch är en global leverantör av innovativ teknik 
med högsta nivå på service och support. 

 DATABLAD
 UNISON VIDEO  – BOSCH INTEGRATION 

HUVUDFUNKTIONER

Tas emot i Unisonklienten
Larm om video saknas
Larm från rörelsesensor
Kommunikationen avbruten  
med server/switch
Larma/larma av/koppla ur  
extra ingångar & utgångar

Hanteras från Unisonklienten

Gå till förinställt läge
Aktivera och stoppa Pan Tilt Zoom 
(PTZ)
Växla kamera till specifik monitor
Start & stopp av larminspelning
Spela upp sekvens  
framåt/bakåt & stopp
Växla video från en kamera till  
en specifik skärm vid en händelse
Växla kamera till videosystems klient
Styr vy på videosystems klienten

Stödjer automatiskt uppläsning  
av konfiguration till Unison



DS-USN-VCM-04-SE v20180831
Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande (c) PACOM Systems  

Boschs videohanteringssystem (VMS) ger en smidig hantering av digital video, ljud och data över ett IP-nätverk. Det 
kombinerar på ett smidigt sätt Bosch IP-kameror, kodare, videohanterings- och inspelningssystem samt Allegiant 
matrisväxlar, vilket innebär att användaren aldrig behöver oroa sig för var videon kommer från.

KOMPATIBILITET

Bosch VMS v5.5.5, v6.0 och v6.5

Bosch VMS Server v5.5.5.258

Bosch VMS Client v5.5.5.258

Unison Version 5.9

ORDERINFORMATION

BESKRIVNING

 ARTIKELNR TYPKOD BESKRIVNING
110 001 001 USN-STD Unison Standard. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 001 002 USN-ENT Unison Enterprise. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 002 005 USN-VCM Unison Videomodul. Inkluderar licens för 25 kameror.

110 003 005 USN-VCM-25 Unison licens för 25 kameror.
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