
 

Vídeo | VIP X1 XF E

VIP X1 XF E
 

www.boschsecurity.com.br

 

 

 

u Codificador H.264 de canal único com
Dual Streaming

u Cartão SD e gravação iSCSI

u Multicast e streaming via Internet

u Entrada de alarme e saída de relé

u Conformidade com ONVIF

Os codificadores VIP X1 XF E apresentam vídeo H.264
com qualidade semelhante à de DVD, a uma
velocidade de até 25/30 imagens por segundo em
redes IP. Os dispositivos são compatíveis com fontes
PAL e NTSC e oferecem um detector de movimentos
básico.
Os codificadores permitem comunicação por áudio
bidirecional em paralelo ao vídeo.
Eles também fornecem Dual Streaming e, portanto,
são capazes de gerar dois streams de vídeo que
podem ser configurados de maneira independente. Os
dispositivos são ultracompactos e, por esse motivo,
são perfeitos para qualquer aplicação que dependa de
soluções de economia de espaço.

Funções

Flexibilidade
Os codificadores oferecem flexibilidade de gravação
inigualável. Grave em dispositivos de armazenamento
iSCSI RAID conectados a uma rede ou localmente em
cartões SD. O suporte integrado para iSCSI permite
que os dispositivos funcionem como DVRs
convencionais enquanto fazem o streaming via rede de
vídeos ao vivo com alto desempenho.

Streaming triplo
Os codificadores usam Dual Streaming para gerar dois
streams de vídeo H.264 independentes por canal. Com
isso, é possível ver e gravar em dois níveis de
qualidade diferentes, para economizar espaço em
disco e largura de banda. Como um terceiro stream
que facilita a integração com terceiros, eles oferecem
um stream M‑JPEG configurado de maneira
independente. Em caso de alarme, eles podem enviar
um e-mail com imagens JPEG anexadas.

Gravação H.264 dupla
Você pode gravar os streams separadamente em
mídias diferentes. Assim, o vídeo pode ser gravado
centralmente em unidades iSCSI gerenciadas pelo
VRM Video Recording Manager e de forma redundante
na mídia local.

Perfis de gravação
Os codificadores vêm com um programador de
gravação altamente flexível que oferece até dez perfis
de gravação programáveis e permite perfis de câmera
atribuídos individualmente. Com esses perfis, você
pode acelerar a taxa de quadros e aumentar a
resolução em caso de alarme, economizando espaço
de gravação nos períodos sem ocorrência de alarmes.



Segurança de acesso
Os dispositivos oferecem vários níveis de segurança
para acessar a rede, a unidade e os canais de dados.
Além de proteção por senha com três níveis, eles
aceitam autenticação 802.1x usando um servidor
RADIUS para identificação. É possível proteger o
acesso via navegador da Web por HTTPS usando um
certificado SSL que fica armazenado na unidade.
Além disso, os canais de comunicação (vídeo, áudio ou
E/S de série) possuem criptografia AES.

Inteligência
Os codificadores VIP X1 XF E vêm com detecção
integrada de movimentos por vídeo MOTION+. Esse
algoritmo de detecção de movimentos baseia-se na
mudança de pixels e inclui recursos de filtragem do
tamanho dos objetos e funções sofisticadas de
detecção de violação.

Visualização
Para visualizar o vídeo do decodificador, use um PC
com um navegador da Web, no Bosch Video
Management System, ou faça a integração a outro
sistema de gerenciamento de vídeo. Ao rotear o vídeo
IP para um dispositivo VIDEOJET decoder de alto
desempenho, é possível apresentá-lo com o máximo
de clareza.

Fácil atualização
Atualize os codificadores remotamente sempre que um
novo firmware estiver disponível. Isso garante
produtos atualizados, protegendo o investimento com
pouco esforço.

Conformidade com ONVIF
A conformidade com ONVIF 1.02 e ONVIF Profile S
proporciona interoperabilidade entre produtos de
vídeo da rede, independentemente do fabricante. Além
disso, o firmware do dispositivo aceita todos os
recursos aplicáveis da especificação ONVIF 2.2.
Os dispositivos compatíveis com ONVIF podem fazer a
troca de vídeos ao vivo, áudio, metadados e
informações de controle e garantem que sejam
descobertos e conectados automaticamente a
aplicações de rede, como sistemas de gerenciamento
de vídeo.

Certificados e aprovações

Segurança

Região Número

 IEC 60950-1

Sistema

Região Número

 IEC 62676-2

 EN 50132-5-2

Compatibilidade eletromagnética

Região Número

UE EN 55022

 EN 55024

 Sistemas de alarme EN 50130-4

 EN 50121-4 (ferrovia)

EUA FCC 47 CFR Parte 15 Subparte B Classe B

Austrália/
Nova Zelândia

AS/NZS 3548 Classe B

Aprovações

Região Conformidade normativa/marcas de
qualidade

Europa CE VIP X1 XF E

EUA UL Directoria de certificações online UL (li-
gação)

Notas de instalação/configuração

Dimensões

Dimensões em mm (polegadas)
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Conectores e indicadores

1 ENTRADA DE VÍDEO 6 Potência de entrada de 12
V CC

2 Slot para CARTÃO SD 7 Entrada de alarme, saída de
relé,
COM (RS-232/422/485)

3 LED DE ALIMENTAÇÃO 8 LED DE LINK

4 Botão Restaurar padrão 9 LED DE ATIVAÇÃO

5 ENTRADA/SAÍDA de áudio 10 Fast Ethernet 10/100 Base-
-T

Rack Mount Kit XF (opcional)

Especificações técnicas

Parte elétrica

Fonte de
alimentação

Via unidade externa

Tensão de entrada 12 VCC

Parte elétrica

Consumo de
corrente

0,30 A máx.

Consumo de energia Aprox. 3,6 W

Entrada/saída

Vídeo 1 entrada

• conector BNC

• impedância 75 ohm, alternável

• sinal Analógico composto, 0,7 a 1,2 Vpp, NTSC ou
PAL

Áudio 1 entrada de linha mono, 1 saída de linha
mono

• conector Conector de estéreo de 3,5 mm

• entrada de
linha de sinal

9 kohm típico, 5,5 Vpp máx.

• saída de linha
de sinal

3,0 Vpp em 10 kohm típico,
2,3 Vpp em 32 ohm típico,
1,7 Vpp em 16 ohm típico

Alarme 1 entrada

• conector Abraçadeira (contato de fechamento não
isolado)

• resistência à
ativação

10 ohm máx.

Relé 1 saída

• conector Abraçadeira

• sinal 30 Vpp (SELV), 0,2 A

Porta COM Abraçadeira, RS‑232/422/485

Vídeo

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

Taxas de dados 9,6 kbps a 6 Mbps

Resolução Horizontal x vertical PAL/NTSC

• 4CIF/D1 704 x 576/480 (25/30 ips)

• CIF 352 x 288/240 (25/30 ips)

Estrutura GOP I, IP, IPBB, IBBRBP

Atraso geral de IP 240 ms máx.

Taxa de quadros 1 a 50/60 (PAL/NTSC)

Áudio

AAC  

• Perfil AAC-LC
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Áudio

• Taxa de
frequência

300 Hz a 6,4 kHz

• Taxa de
dados

Taxa de amostragem de 48/80 kbps em
16 kHz

G.711  

• Taxa de
frequência

300 Hz a 3,4 kHz

• Taxa de
dados

Taxa de amostragem de 80 kbps em 8 kHz

L16  

• Taxa de
frequência

300 Hz a 6,4 kHz

• Taxa de
dados

Taxa de amostragem de 640 kbps em 16 kHz

Relação entre sinal e
ruído

> 50 dB

Rede

Ethernet 10/100 Base‑T, autodetecção, half/full-
-duplex, RJ45

Protocolos IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP),
SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6,
DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-
-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP),
DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP,
digest authentication

Criptografia TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES

Controle

Atualizações de
software

Flash ROM, programável remotamente

Configuração Configuration Manager ou navegador da Web

Controle de câmera Por interface serial;
protocolos e dispositivos aceitos*:

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

• Canon VCC1, VC-C4R

• CBC SMD 12P/12PII/20P

• JVC TK-C676

• Panasonic WV-CS850

• Pelco Spectra D/P

• Sensomatic SpeedDome Ultra

Controle

• Sony EVI D30/31/D100

• Ultrak KD6

• VT VPT4x

 * Somente funções básicas, reivindicações
pela funcionalidade completa não são
consideradas válidas. Em nenhuma
circunstância a Bosch poderá ser
responsabilizada se funções não forem
implementadas ou não funcionarem.

Conexões

Interface do cartão
SD

1 cartão SD

Parte mecânica

Dimensões
(A x L x P)

36 x 88 x 118 mm

Peso Aprox. 0,25 kg

Parte ambiental

Temperatura
operacional

Temperatura ambiente de 0 °C a +60 °C

Umidade relativa Umidade atmosférica de 0 a 95%, sem
condensação

Valor térmico 13 BTU/h máx.

Informações sobre pedidos

VIP-X1XF-E Codificador, 1ch, triple-stream
Codificador de vídeo de alto desempenho de 1 canal
com streaming triplo de H.264.
Número do pedido VIP-X1XF-E

Acessórios

UPA-1220-50 Fonte alim., 220VCA 50Hz, 12VCC 1A saída
Fonte de alimentação para câmera. 110-240 VCA,
entrada de 50/60 Hz; 12 VCC, saída de 1 A; regulada.
Conector de entrada: 2 pinos, plugue europeu padrão
(4 mm / 19 mm).
Número do pedido UPA-1220-50

UPA-1220-60 Fonte alim., 120VCA 60Hz,12VCC 1A saída
Fonte de alimentação para câmera. 100-240 VCA,
entrada de 50/60 Hz; 12 VCC, saída de 1 A; regulada.
Conector de entrada: 2 pinos, padrão norte-americano
(não polarizado).
Número do pedido UPA-1220-60

VIP-VJTXF-RMK Kit de mont. rack p/ codif. independen-
te
Kit de montagem em rack para codificadores e
decodificadores independentes
Número do pedido VIP-VJTXF-RMK
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Representado por:

North America: Latin America and Caribbean:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com
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