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u Μέχρι 16 κανάλια εισόδου βίντεο

u Αρθρωτή και επεκτάσιμη δομή, με δομοστοιχεία
βίντεο με δυνατότητα εναλλαγής κατά τη λειτουργία

u Απευθείας ή δικτυακά συνδεδεμένη συσκευή iSCSI
RAID

u Ευφυής ανίχνευση κίνησης βίντεο και ανίχνευση
προστασίας από παραβίαση της κάμερας στα
δομοστοιχεία κωδικοποιητή

u Συμμόρφωση με την προδιαγραφή ONVIF

Το VIP X1600 XFείναι ένα δομοστοιχειακό σύστημα
κωδικοποιητή βίντεο CCTV υψηλής απόδοσης. Κάθε
VIP X1600 XF είναι μια μονάδα 4 x 4, η οποία μπορεί να
δεχθεί μέχρι και τέσσερα δομοστοιχεία για την
εναλλαγή των οποίων δεν απαιτείται τερματισμός
λειτουργίας του συστήματος, επιτρέποντας την
προσθήκη ή αντικατάσταση δομοστοιχείων οποιαδήποτε
στιγμή χωρίς διακοπή της μετάδοσης στα κανάλια των
άλλων δομοστοιχείων.
Το βασικό σύστημα VIP‑X1600‑XFB παρέχει δύο θύρες
Ethernet 1 Gbps στην πρόσοψη και μία πρόσθετη θύρα
Ethernet 1 Gbps στο πίσω μέρος. Αυτό παρέχει
μεγαλύτερη επιλογή συνδεσιμότητας δικτύου και
επιτρέπει την ευκολότερη καλωδίωση εντός του
ικριώματος, όπως, π.χ. την απευθείας σύνδεση σε μια
συστοιχία αποθήκευσης iSCSI. Αυτό το βασικό σύστημα
επίσης διαθέτει μια υποδοχή μικρών διαστάσεων και
εμβυσματούμενου τύπου (SFP) 1 Gbps στην πρόσοψη,
που επιτρέπει την απευθείας σύνδεση, π.χ. ενός οπτικού
πομποδέκτη, μέσω οπτικών ινών σε ένα απομακρυσμένο
δίκτυο. Για εφαρμογές που δεν επωφελούνται από αυτά
τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά, το βασικό σύστημα
VIP‑X1600‑B διατίθεται παρέχοντας μόνο δύο θύρες
Ethernet 1 Gbps, μία στην πρόσοψη και μία στο πίσω
μέρος.

Τα δομοστοιχεία κωδικοποιητή κύριου προφίλ
VIP X1600 XF H.264 (VIP‑X1600‑XFM4A/XFM4B)
παρέχουν συμπιεσμένο βίντεο H.264 πραγματικού
χρόνου μέσω IP, παρέχοντας δύο ανεξάρτητες ροές ανά
κάμερα με πλήρη ρυθμό καρέ στην καλύτερη ποιότητα
για διαφορετικούς σκοπούς, όπως μια ροή για ζωντανή
προβολή με την ελάχιστη καθυστέρηση, ενώ η δεύτερη
ροή είναι βελτιστοποιημένη για να απαιτεί μόνο μικρό
χώρο εγγραφής. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένες με έναν
επιταχυντή υλικού εξοπλισμού για λειτουργίες VCA,
φέρνοντας τη βασική αρχή "Αυξημένη ευφυΐα"
(Intelligence-at-the-Edge) σε ένα υψηλότερο επίπεδο.
Μια έκδοση δομοστοιχείου που υποστηρίζει την
επικοινωνία BILINX μέσω ομοαξονικού καλωδίου είναι
επίσης δυνατή.
Προβάλλετε το βίντεο σε έναν Η/Υ με χρήση του
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βίντεο της
Bosch με ή χωρίς το πληκτρολόγιο IntuiKey της Bosch.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόγραμμα
περιήγησης στο Web. Αυτές οι πολυκαναλικές συσκευές
υψηλής απόδοσης με την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας σε εγγραφές iSCSI, προσφέρουν σήμερα
κορυφαία απόδοση βίντεο μέσω IP για CCTV. Με
γνώμονα την αξιοπιστία, ο VIP X1600 XF διαθέτει



δομοστοιχεία βίντεο με δυνατότητα εναλλαγής κατά τη
λειτουργία, διπλές εισόδους πλεονάζοντος
τροφοδοτικού ισχύος και πλεονάζουσες θύρες δικτύου.
Το VideoSDK της Bosch διαθέτει τα μέσα για την
ενσωμάτωση του VIP X1600 XF με άλλα συστήματα
διαχείρισης βίντεο.

Επισκόπηση συστήματος

1 VIP X1600 XF με έως και 16 αναλογικές κάμερες, δικτυακά
συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης iSCSI, ή μόνο μετάδοση ροής

2 2 x VIP X1600 XF με έως και 16 αναλογικές κάμερες

3 Απευθείας συνδεδεμένη συσκευή iSCSI RAID

4 Δικτυακά συνδεδεμένη μονάδα iSCSI RAID

5 Διακομιστής NVR με σύνδεση SCSI σε πολύ μεγάλη μονάδα RAID

6 Σταθμός διαχείρισης με IntuiKey

7 Αποκωδικοποιητές VIDEOJET

8 Μόνιτορ

Περιγραφή λειτουργ.

Ευελιξία
O VIP X1600 XF υποστηρίζει δυνατότητα εξωτερικής
αποθήκευσης, είτε με απευθείας σύνδεση στη μονάδα
(η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις εγγραφές) είτε
μέσω ενός δικτύου IP σε μια κεντρική δικτυακή
συσκευή εγγραφής βίντεο (NVR). Για την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας στις εγγραφές, προσαρμόστε μια
μονάδα iSCSI RAID απευθείας στo VIP X1600 XF,
καθιστώντας έτσι την απόδοση εγγραφής του
συστήματος εντελώς ανεξάρτητη από την απόδοση του
δικτύου. Η συσκευή αποθήκευσης iSCSI RAID επιτρέπει
στο VIP X1600 XF να λειτουργεί ως συμβατική συσκευή
DVR και να μεταδίδει ροή ζωντανού βίντεο υψηλής
απόδοσης μέσω δικτύου.
Ο VIP X1600 XF υποστηρίζει το
Bosch Video Recording Manager, το ευέλικτο και
επεκτάσιμο λογισμικό διαχείρισης εγγραφής της Bosch.

Επιτρέπει την ευέλικτη εκχώρηση χώρου εγγραφής στο
επίπεδο της κάμερας, συμπεριλαμβανομένης της
εξισορρόπησης φορτίου και δυνατοτήτων
πλεονασμού.Το Bosch Video Recording Manager είναι
διαθέσιμο ως αυτόνομο σύστημα ή ενσωματωμένο στο
Bosch Video Management System.

Dual Streaming
Τα δομοστοιχεία κωδικοποιητή
VIP X1600 XFχρησιμοποιούν Dual Streaming για να
παράγουν δύο ανεξάρτητες ροές βίντεο μέσω IP ανά
κανάλι, εάν υπάρχει διαθέσιμη επαρκής υπολογιστική
ισχύς. Αυτό επιτρέπει την προβολή και την εγγραφή
βίντεο σε δύο διαφορετικά επίπεδα ποιότητας, για την
εξοικονόμηση χώρου στο σκληρό δίσκο και εύρους
ζώνης. Σε συνθήκες συναγερμού, μπορούν να
αποστείλουν ένα email με συνημμένες εικόνες JPEG.

Διπλή εγγραφή
Μπορείτε να εγγράψετε τις ροές ανεξάρτητα σε
διαφορετικά μέσα. Έτσι το βίντεο μπορεί να εγγραφεί
κεντρικά σε μονάδες δίσκου iSCSI με διαχείριση από το
VRM Video Recording Manager και σε πλεονασμό στα
τοπικά μέσα.

Προφίλ εγγραφής
Τα δομοστοιχεία κωδικοποιητή διαθέτουν ένα ιδιαίτερα
ευέλικτο χρονοδιάγραμμα εγγραφής, που παρέχει μέχρι
και δέκα προγραμματιζόμενα προφίλ εγγραφής και
επιτρέπει την επιμέρους εκχώρηση προφίλ καμερών. Με
τα προφίλ αυτά, μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα
καρέ και την ανάλυση σε περίπτωση συναγερμού,
εξοικονομώντας έτσι χώρο εγγραφής κατά τις περιόδους
χωρίς συναγερμό.

Ασφάλεια πρόσβασης
Οι συσκευές προσφέρουν διάφορα επίπεδα ασφαλείας
για την πρόσβαση στο δίκτυο, στη μονάδα και στα
κανάλια δεδομένων. Εκτός από προστασία τριών
επιπέδων μέσω κωδικού πρόσβασης, υποστηρίζουν
έλεγχο ταυτότητας 802.1x με τη βοήθεια ενός
διακομιστή RADIUS για αναγνώριση. Μπορείτε να
εξασφαλίσετε την πρόσβαση μέσω προγράμματος
περιήγησης web με το πρωτόκολλο HTTPS, με τη
βοήθεια ενός πιστοποιητικού SSL που αποθηκεύεται
στη μονάδα.

Ευφυΐα
Χάρη στην ενσωματωμένη ανάλυση περιεχομένου
βίντεο, τα δομοστοιχεία κωδικοποιητή VIP X1600 XF
ενισχύουν τη βασική αρχή "Αυξημένη ευφυΐα"
(Intelligence-at-the-Edge) όπου οι περιφερειακές
συσκευές καθίστανται περισσότερο ευφυείς. Το
δομοστοιχείο κωδικοποιητή VIP X1600 XF παρέχεται με
ενσωματωμένη ανίχνευση κίνησης στο βίντεο MOTION+.
Αυτός ο αλγόριθμος ανίχνευσης βίντεο βασίζεται στις
μεταβολές των εικονοστοιχείων (pixel) και
περιλαμβάνει δυνατότητες φιλτραρίσματος μεγέθους
αντικειμένων και εξεζητημένες δυνατότητες προστασίας
από παρέμβαση.
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Η Bosch προσφέρει ακόμη πιο προηγμένες εφαρμογές
ανάλυσης περιεχομένου βίντεο (Video Content
Analysis, VCAVCA με το σύστημα IVA (Intelligent Video
Analysis). Πρόκειται για προαιρετικό εξοπλισμό με
ειδική άδεια χρήσης, όπου ο αλγόριθμος IVAIVA
βασίζεται σε τεχνολογία ψηφιακής απεικόνισης που
χρησιμοποιεί ανάλυση εικόνας πολλαπλών επιπέδων ως
προς τυχόν μεταβολές στα pixel, την υφή και την κίνηση
(τροχιά).

Προβολή
Μπορείτε να προβάλετε το βίντεο των δομοστοιχείων
κωδικοποιητή VIP X1600 XF σε έναν Η/Υ με τη βοήθεια
ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, στο
Bosch Video Management System ή να το
ενσωματώσετε σε ένα άλλο σύστημα διαχείρισης βίντεο.
Με τη δρομολόγηση του βίντεο IP σε έναν υψηλής
απόδοσης αποκωδικοποιητή VIDEOJET ή ένα Monitor
Wall, μπορείτε να προβάλετε το βίντεο με κορυφαία
ευκρίνεια.

Εύκολη αναβάθμιση
Αναβαθμίστε από απόσταση τα δομοστοιχεία
VIP X1600 XF κάθε φορά που διατίθεται νέο
υλικολογισμικό. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η
ενημέρωση των προϊόντων, με αποτέλεσμα την
προστασία της επένδυσής σας με τη μικρότερη δυνατή
προσπάθεια.

Συμμόρφωση με την προδιαγραφή ONVIF
Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ONVIF 1.02 και
ONVIF Profile S παρέχει διαλειτουργικότητα μεταξύ
προϊόντων βίντεο δικτύου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή.
Επιπλέον, το υλικολογισμικό της συσκευής υποστηρίζει
όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες της προδιαγραφής
ONVIF 2.2.
Οι συσκευές που συμμορφώνονται με το πρότυπο
ONVIF διαθέτουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν
ζωντανό βίντεο, ήχο, μεταδεδομένα και πληροφορίες
ελέγχου, καθώς και να εξασφαλίζουν τον αυτόματο
εντοπισμό και τη σύνδεση σε εφαρμογές δικτύου, όπως
συστήματα διαχείρισης βίντεο.

Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια

Περιοχή Αριθμός

 IEC 60950

Σύστημα

Περιοχή Αριθμός

 IEC 62676-2

 EN50132-5-2

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Περιοχή Αριθμός

Ε.Ε. EN55103-1 περί εξοπλισμού βίντεο και ήχου

 EN55103-2

 EN50130-4 περί συστημάτων συναγερμού

 EN50132-5

 EN50121-4

 EN55022 περί εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών
(ITE)

 EN55024 περί εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών
(ITE)

 EN61000-3-2

 EN61000-3-3

 EN61000-6-2

 EN61000-6-4

Η.Π.Α. FCC 47 CFR Κεφάλαιο 1 Τμήμα 15

AU AS/NZS 3548

JP VCCI-3/2008.04 Κλάση B

Εγκρίσεις

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE VIP X1600 XF

CE VIP X1600 XFM4

CE VIP X1600 Τροφοδοτικό ισχύος

Η.Π.Α. UL Ηλεκτρονικός κατάλογος πιστοποιήσεων
UL (σύνδεση)

Κίνα CCC VIP X1600 Τροφοδοτικό ισχύος

Προγραμματισμός

Δομοστοιχεία κωδικοποιητή H.264
(VIP‑X1600‑XFM4A/XFM4B)
Όλα τα δομοστοιχεία κωδικοποιητή H.264 διαθέτουν
τέσσερις εισόδους κάμερας που υποστηρίζουν διπλή
ροήDual Streaming. Παρέχουν αποκλειστικό υλικό
εξοπλισμό για κωδικοποίηση και VCAVCA συνεπώς δεν
περιορίζονται στις ρυθμίσεις ρυθμού καρέ και
ανάλυσης, ούτε στη διπλή ροήDual Streaming:

 Ροή 1 Ροή 2

4CIF/D1 30 ips 30 ips

CIF 30 ips 30 ips

ips = ταχύτητα, σε καρέ ανά δευτερόλεπτο
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Βασικά συστήματα - εμπρός πλευρά

VIP-X1600-XFB

1 2 πλεονάζουσες συνδέσεις 10/100/1000 Base‑T Gigabit
Ethernet

2 1 υποδοχή SFP για πρόσθετη διασύνδεση Gigabit Ethernet, π.χ.
μέσω Fiber

3 5 φωτοδίοδοι (LED) κατάστασης

VIP-X1600-B

1 1 x 10/100/1000 Base‑T Gigabit Ethernet (ο πλεονασμός
επιτυγχάνεται μέσω συνδυασμού με τη διασύνδεση Ethernet στην
πίσω πλευρά)

2 Αυτές οι διασυνδέσεις δεν είναι διαθέσιμες για VIP‑X1600‑B

3 5 φωτοδίοδοι (LED) κατάστασης

Βασικά συστήματα - πίσω πλευρά

4 4 υποδοχές δομοστοιχείων

5 1 x 10/100/1000 Base‑T Gigabit Ethernet (ο πλεονασμός
επιτυγχάνεται μέσω συνδυασμού με τη διασύνδεση Ethernet στην
πρόσοψη)

6 2 είσοδοι τροφοδοσίας (είναι δυνατή η χρήση πλεονασμού)

Κοντινό πλάνο δομοστοιχείου κωδικοποιητή H.264

1 Βύσματα ήχου σε επίπεδο γραμμής για είσοδο/έξοδο

2 4 είσοδοι συναγερμού και 1 έξοδος ρελέ

3 Θύρα COM (RS‑232/485)

4 4 είσοδοι βίντεο

Στερέωση σε ικρίωμα

Παρελκόμενα τοποθέτησης του VIP X1600 XF σε ικρίωμα

Συναρμολόγηση του δομοστοιχείου

Συναρμολόγηση του δομοστοιχείου VIP X1600 XF
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Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Βασικά συστήματα VIP X1600 XF

Ποσότητ
α

Είδος

1 Βασικό σύστημα VIP‑X1600‑XFB ή

 Βασικό σύστημα VIP‑X1600‑B

1 Κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα 19 ιντσών

1 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

1 CD-ROM με λογισμικό και τεκμηρίωση

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα δομοστοιχεία και τα
τροφοδοτικά ισχύος, τα οποία πρέπει να παραγγελθούν
ξεχωριστά.

Δομοστοιχεία VIP X1600 XF

Ποσότητ
α

Είδος

1 VIP-X1600-XFM4A 4-καναλικό δομοστοιχείο κωδικοποιητή
H.264 ή

 VIP-X1600-XFM4B 4-καναλικό δομοστοιχείο κωδικοποιητή
H.264

1 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Αυτόνομο τροφοδοτικό VIP X1600 XF

Ποσότητ
α

Είδος

1 Αυτόνομο τροφοδοτικό VIP‑X1600‑PS (διατίθενται εκδόσεις
EU/US, UK και AUS)

1 Καλώδιο τροφοδοσίας (ένα για καθεμία από τις εκδόσεις
EU/US)

Τεχνικά στοιχεία

Βασικά συστήματα

Τροφοδοσία
ρεύματος

 

Ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά

 

• Είσοδος 100 έως 240 VAC, 47 έως 63 Hz, 1,6 A

• Έξοδος 12 VDC, 5 A μέγ.

Μηχανικά
χαρακτηριστικά

 

• Διαστάσεις
(Υ x Π x Β)

35 x 118 x 52 mm (χωρίς έξοδο καλωδίου)
(1,4 x 4,7 x 2,1 in)

• Βάρος Περίπου 0,4 kg (0,8 lb)

• Υποδοχές
σύνδεσης

IEC 320, Switchcraft 760

Τροφοδοσία
ρεύματος

 

Περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά

 

• Θερμοκρασία
λειτουργίας

0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)

• Θερμοκρασία
αποθήκευσης

-40 °C έως +85 °C (-40 °F έως +185 °F)

• Σχετική
υγρασία

10 έως 95%, χωρίς συμπύκνωση

Δίκτυο
VIP‑X1600‑XFB

 

Ethernet Τριπλή θύρα (2 στην πρόσοψη, 1 στο πίσω
μέρος) 10/100/1000 Base‑T, αυτόματη
ανίχνευση, απλής/ πλήρως αμφίδρομης
λειτουργίας (half/full duplex), RJ45

SFP Υποδοχή SFP (μικρών διαστάσεων και
εμβυσματούμενου τύπου) 1 Gbps στην
πρόσοψη

Πρωτόκολλα IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP,
IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP,
DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802.1x,
SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), RSTP

Δίκτυο
VIP‑X1600‑B

 

Ethernet Διπλή θύρα (1 στην πρόσοψη, 1 στο πίσω
μέρος) 10/100/1000 Base‑T, αυτόματη
ανίχνευση, απλής/ πλήρως αμφίδρομης
λειτουργίας (half/full duplex), RJ45

Πρωτόκολλα IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP,
IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP,
DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802.1x,
SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), RSTP

Μηχανικά
χαρακτηριστικά

 

Διαστάσεις (Υ x
Π x Β)

44 x 440 x 210 mm (χωρίς στηρίγματα)
(17,3 x 8,3 x 1,7 in)

Έγχρωμη εικόνα Ανθρακί

Βάρος Περ. 4,0 kg (8,4 lb) με 4 δομοστοιχεία

Περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά

 

Θερμοκρασία
λειτουργίας

0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)

Θερμοκρασία
αποθήκευσης

0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)

Σχετική υγρασία 0 έως 95%, χωρίς συμπύκνωση

Θερμική τιμή 170 BTU/h μέγ.

5 | VIP X1600 XF Δομοστοιχειακός κωδικοποιητής βίντεο υψηλής απόδοσης



Δομοστοιχεία κωδικοποιητή H.264
(VIP‑X1600‑XFM4A/XFM4B)

Είσοδος/έξοδος  

Βίντεο 4 είσοδοι

• υποδοχή
σύνδεσης

BNC

• σύνθετη
αντίσταση

75 ohm, με δυνατότητα μεταγωγής

• σήμα Σύνθετο αναλογικό, 0,7 έως 1,2 Vpp, NTSC ή
PAL

Ήχος 2 είσοδοι μονοφωνικής γραμμής, 1 έξοδος
μονοφωνικής γραμμής

• υποδοχή
σύνδεσης

2 στερεοφωνικές υποδοχές των 3,5 mm

• είσοδος
γραμμής
σήματος

9 kohm τυπική τιμή, 5,5 Vpp μέγ.

• έξοδος
γραμμής
σήματος

3,0 Vpp στα 10 kohm/1,7 Vpp στα 16 ohm
τυπική

Συναγερμός 4 είσοδοι

• υποδοχή
σύνδεσης

Σφιγκτήρας (μη απομονωμένη κλεινόμενη
επαφή)

• αντίσταση
ενεργοποίηση
ς

10 ohm μέγ.

Ρελέ 1 έξοδος

• υποδοχή
σύνδεσης

Σφιγκτήρας

• σήμα 30 Vpp (SELV), 0,2 A

Θύρα COM Σφιγκτήρας, RS‑232/422/485

Βίντεο  

Πρότυπα H.264 MP, H.264 BP+ (ISO/IEC 14496‑10)
M‑JPEG

Ρυθμοί μετάδοσης
δεδομένων

9,6 kbps έως 6 Mbps ανά κανάλι (MP)

 9,6 kbps έως 2,5 Mbps ανά κανάλι (BP+)

Ανάλυση Οριζόντια x κατακόρυφη PAL/NTSC

• 4CIF/D1 704 x 576/480 (25/30 ips)

• 2CIF 704 x 288/240 (25/30 ips)

• 2/3 D1 464 x 576/480 (25/30 ips)

• 1/2 D1 352 x 576/480 (25/30 ips)

• CIF 352 x 288/240 (25/30 ips)

Βίντεο  

• QCIF 176 x 144/120 (25/30 ips)

Δομή GOP I, IP, IPBB, IBBRBP

Συνολική
καθυστέρηση IP

120 ms

Διπλή ροή Ανεξάρτητα σε όλα τα κανάλια

Ρυθμός καρέ 1 έως 50/60 (PAL/NTSC)

Ήχος  

AAC  

• Προφίλ AAC-LC

• Εύρος
συχνοτήτων

300 Hz έως 6,4 kHz

• Ρυθμός
μετάδοσης
δεδομένων

48 kbps σε συχνότητα δειγματοληψίας 16 kHz

G.711  

• Εύρος
συχνοτήτων

300 Hz έως 3,4 kHz

• Ρυθμός
μετάδοσης
δεδομένων

80 kbps σε συχνότητα δειγματοληψίας 8 kHz

L16  

• Εύρος
συχνοτήτων

300 Hz έως 6,4 kHz

• Ρυθμός
μετάδοσης
δεδομένων

640 kbps σε συχνότητα δειγματοληψίας 16 kHz

Λόγος σήματος-προς-
θόρυβο

> 50 dB

Δίκτυο  

Πρωτόκολλα IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP,
IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP,
DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802.1x,
SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP)

Κρυπτογράφηση TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES

Έλεγχος  

Ενημέρωση
λογισμικού

Flash ROM, δυνατότητα απομακρυσμένου
προγραμματισμού

Διαμόρφωση Configuration Manager ή προγράμματος
περιήγησης στο Διαδίκτυο

Έλεγχος καμερών Μέσω σειριακής διασύνδεσης
υποστηριζόμενα* πρωτόκολλα και συσκευές:

• Bosch AUTODOME, HSPT, MIC1‑300 IP, TC8x00
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Έλεγχος  

• Canon VCC1, VC-C4R

• CBC SMD 12P/12PII/20P

• JVC TK-C676

• Panasonic WV-CS850

• Pelco Spectra D/P

• Sensomatic SpeedDome Ultra

• Sony EVI D30/31/D100

• Ultrak KD6

• VT VPT4x

 * Μόνο βασικές λειτουργίες. Δεν υπάρχει
ισχυρισμός για πλήρη λειτουργικότητα. Η Bosch
δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη εάν συγκεκριμένες
λειτουργίες δεν έχουν υλοποιηθεί ή δεν είναι
διαθέσιμες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά

 

Θερμοκρασία
λειτουργίας

0 °C έως +40 °C (+32 °F έως +104 °F)

 Μόνο με 2 εγκατεστημένες μονάδες:
0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)

Θερμοκρασία
αποθήκευσης

0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)

Σχετική υγρασία 0 έως 95%, χωρίς συμπύκνωση

Πληροφορίες παραγγελίας

VIP‑X1600‑XFB
VIP‑X1600‑XFB Βασικό σύστημα
Αρ. παραγγελίας VIP-X1600-XFB

VIP‑X1600‑B
VIP‑X1600‑B Βασικό σύστημα
Αρ. παραγγελίας VIP-X1600-B

VIP-X1600-XFM4A
VIP X1600 XF 4-καναλικό δομοστοιχείο H.264 βίντεο
ήχου, σειριακή είσοδος/έξοδος, 4 είσοδοι συναγερμού,
1 ρελέ, είσοδος διπλού μονοφωνικού ήχου, έξοδος
μονοφωνικού ήχου
Αρ. παραγγελίας VIP-X1600-XFM4A

VIP-X1600-XFM4B
VIP X1600 XF 4-καναλικό δομοστοιχείο H.264 βίντεο
ήχου με υποστήριξη BILINX, σειριακή είσοδος/έξοδος,
4 είσοδοι συναγερμού, 1 ρελέ, είσοδος διπλού
μονοφωνικού ήχου, έξοδος μονοφωνικού ήχου
Αρ. παραγγελίας VIP-X1600-XFM4B

Αξεσουάρ υλικού

VIP‑X1600‑PS
VIP X1600 Αυτόνομο τροφοδοτικό για Ε.Ε. και Η.Π.Α.
Αρ. παραγγελίας VIP-X1600-PS

VIP‑X1600‑PSUK
VIP X1600 Αυτόνομο τροφοδοτικό για το Ηνωμένο
Βασίλειο
Αρ. παραγγελίας VIP-X1600-PSUK

VIP‑X1600‑PSAU
VIP X1600 Αυτόνομο τροφοδοτικό για την Αυστραλία
Αρ. παραγγελίας VIP-X1600-PSAU

Αξεσουάρ λογισμικού

Άδεια χρήσης IVA για κωδικοποιητή τεσσάρων καναλιών
Άδεια χρήσης λογισμικού IVA 4.xx/5.xx VCA
(ηλεκτρονική άδεια χρήσης) για κωδικοποιητή
τεσσάρων καναλιών
Αρ. παραγγελίας MVC-FIVA4-ENC4
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Greece:     
Robert Bosch S.A.
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Phone: +30 210 5701352
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www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
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