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u Até 16 canais de entrada de vídeo

u Modulares e expansíveis com módulos de vídeo com
função de troca em funcionamento (hot-swap)

u iSCSI RAID directo ou ligado à rede

u Dual Streaming (Transmissão em fluxo duplo) para
elevada eficiência de armazenamento

u Até 25/30 ips a 4CIF/D1

O VIP X1600 da Bosch é um codificador de vídeo CCTV
modular de elevado desempenho. Cada VIP X1600
corresponde a uma unidade 4 x 4 que suporta até
quatro módulos com troca em funcionamento (hot-
-swap), cada um com quatro entradas de vídeo/áudio
analógicas. O VIP X1600 fornece vídeo MPEG‑4 sobre
IP em tempo real. Pode visualizá-lo num PC através do
sistema completo de gestão de vídeo da Bosch, com
ou sem teclado IntuiKey da Bosch. Em alternativa,
pode utilizar um browser de Internet. O Bosch
VideoSDK fornece os meios para integrar o VIP X1600
noutros sistemas de gestão de vídeo.
Estes dispositivos multicanais de elevado
desempenho, com gravação iSCSI no limite, oferecem
actualmente o desempenho de vídeo sobre IP mais
inovador para CCTV.

Generalidades (sistema)

1 VIP X1600 com 16 câmaras analógicas, armazenamento para
iSCSI ligado à rede ou de fluxo contínuo (streaming) apenas

2 2 x VIP X1600 com 16 câmaras analógicas

3 iSCSI RAID de ligação directa



4 Unidade iSCSI RAID ligada à rede

5 Servidor NVR com ligação SCSI para unidade RAID de grande
capacidade > 12 TB

6 Estação de gestão com IntuiKey

7 Descodificadores VIP XD

8 Monitores

Funções

Inteligência
Utilizando a inteligência no limite, o VIP X1600 integra
a Intelligent Video Analysis IVA (análise de vídeo
inteligente) da Bosch, incluindo detecção de perda de
vídeo e detecção de sabotagem (p. ex., imagem
uniforme provocada por mascaramento, dissimulação
e desfocagem). Também detecta cenários de câmara
desviada – sabotagem (tamper) provocada pelo
redireccionamento de toda a câmara. Concebido para
ser fiável, o VIP X1600 dispõe de módulos de vídeo
com função de troca em funcionamento (hot-swap),
duas fontes de alimentação redundantes e portas de
rede redundantes.

Gravação
O VIP X1600 suporta o armazenamento externo, ligado
directamente à unidade (gravação no limite), ou
através de uma rede IP a um gravador de vídeo em
rede (NVR) centralizada. Para gravação no limite, ligue
um dispositivo iSCSI RAID directamente ao VIP X1600,
tornando o desempenho de gravação do sistema
totalmente independente do desempenho da rede. O
armazenamento iSCSI RAID permite que o VIP X1600
funcione como DVR convencional e que transmita
vídeo em directo de elevado desempenho em fluxo
contínuo (streaming) através da rede. Em alternativa,
o VIP X1600 pode gravar centralmente enviando o
vídeo IP para um sistema NVR da Bosch.
O VIP X1600 pode partilhar um dispositivo iSCSI RAID
com outras unidades (tais como as câmaras IP Dinion
ou codificadores VIP X1600 adicionais). Cada iSCSI
RAID pode gravar 31 câmaras IP Dinion ou
124 câmaras VIP X1600. Cada iSCSI RAID pode gerir
até 200 Mbps de vídeo de entrada.
O VIP X1600 suporta o Video Recording Manager VRM,
o software de gestão de gravação flexível e expansível
da Bosch. Permite a atribuição flexível de espaço de
gravação ao nível da câmara, incluindo a distribuição
da carga e características de redundância apropriadas.
O VRM da Bosch está disponível como sistema
autónomo ou integrado no Bosch Video Management
System.

Segurança de acesso
Os módulos VIP X1600 oferecem vários níveis de
segurança para aceder à rede, à unidade e aos canais
de dados. Para além de estarem protegidos por uma
palavra-passe de três níveis, suportam a autenticação
802.1x através de um servidor RADIUS para fins de
identificação. Pode garantir segurança de acesso

através de um browser de Internet com o protocolo
HTTPS, mediante a utilização de um certificado SSL
armazenado na unidade. Para uma protecção total dos
dados, cada canal de comunicação (vídeo, áudio ou
E/S série) pode ser encriptado de forma independente
usando o AES com chaves de 128 bits, uma vez
aplicada a Encryption Site License.

Elevado Desempenho
Transmite vídeo IP para um descodificador de vídeo
VIP XD de elevado desempenho e apresenta-o com a
mais recente definição num monitor CCTV analógico
ou num monitor VGA plano de grandes dimensões. Um
VIDOS Monitor Wall pode proporcionar vídeo em
tempo real de alta qualidade e em grande escala.
Os dispositivos utilizam o Dual Streaming (transmissão
em fluxo duplo) para gerar dois fluxos independentes
de vídeo IP, se dispuser de capacidade computacional
suficiente. Isto permite a visualização e a gravação
com dois níveis diferentes de qualidade, poupando
espaço no disco e largura de banda.
O VIP X1600 é também utilizado com o VASA, software
de integração IP híbrido da Bosch, oferecendo aos
utilizadores Allegiant IntuiKey a capacidade de
visualizar uma câmara Allegiant ou uma câmara de um
sistema por IP.

Actualização fácil
Actualize remotamente os módulos VIP X1600 sempre
que estiver disponível um novo firmware. Assim,
garante que os produtos estão sempre actualizados,
protegendo o seu investimento com o mínimo de
esforço.

Certificados e Aprovações

Segurança

Região Número

U.E. CEI 60950

E.U.A. UL 60950

Compatibilidade electromagnética

Região Número

U.E. EN55103-1, equipamento de áudio e vídeo

 EN50130-4, sistemas de alarme

 EN55022, equipamento de tecnologias de
informação

 EN55024, equipamento de tecnologias de
informação

 EN61000-3-2

 EN61000-3-3

E.U.A. FCC 47 CFR Capítulo 1 Parte 15

AUS/NZ AS/NZS 3548
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Planeamento

Módulos codificadores
Todos os módulos codificadores MPEG‑4 possuem
quatro entradas de câmaras que suportam o Dual
Streaming (transmissão em fluxo duplo), se dispuser
de capacidade computacional suficiente. Podem
também ser operados no modo de 2 canais caso seja
necessário um melhor desempenho por entrada de
câmara. Combinações de velocidade de fotogramas
com módulos de 2 e de 4 canais (PAL/NTSC):

 4 canais por
módulo

2 canais por
módulo

4CIF/D1 12,5/15 ips* 25/30 ips*

2/3 D1 25/30 ips* 25/30 ips*

2CIF 25/30 ips* 25/30 ips*

* Dependendo do conteúdo da imagem e do
movimento

1 2

Vista frontal

3 3 3 3
4

Vista posterior, totalmente equipado com 4 x módulo
vídeo/áudio

5 6 7 8

Grandes planos do módulo

1 2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T redundante

2 5 x LEDs de estado

3 4 módulos, cada um com 4 x entrada vídeo/áudio

4 Entradas de fonte de alimentação redundante

5 4 x entradas de alarme por módulo

6 4 x saídas de relé por módulo

7 Porta COM (RS‑232/485) por módulo

8 Jack áudio estéreo de nível de linha por 2 canais (só módulo
vídeo/áudio)

VIP X1600 Acessórios para montagem em bastidor

VIP X1600 Conjunto de módulos

Peças incluídas

VIP X1600 Base

Quantid
ade

Componente

1 VIP X1600BASE Sistema base

1 Kit de montagem para bastidor de 19”

1 Guia de instalação rápida

1 CD-ROM com software e documentação

Os módulos e a fonte de alimentação não fazem parte
do equipamento fornecido, a encomendar à parte.

Módulos VIP X1600

Quantid
ade

Componente

1 VIP X1600M4S Módulo de vídeo de 4 canais ou

 VIP X1600M4SA Módulo de vídeo/áudio de 4 canais

1 Guia de instalação rápida

VIP X1600 Fonte de alimentação autónoma

Quantid
ade

Componente

1 VIP‑X1600‑PS Fonte de alimentação autónoma (versões
disponíveis para U.E./E.U.A., Reino Unido e AUS)

1 Cabo de alimentação (U.E./E.U.A. um de cada)
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Como encomendar

VIPX1600BASE
VIP X1600 Sistema base com 4 ranhuras para
módulos, duas entradas de alimentação
N.º de encomenda VIPX1600BASE

VIPX1600M4S
VIP X1600 Módulo de vídeo de 4 canais, E/S série,
4 entradas de alarme, 4 relés
N.º de encomenda VIPX1600M4S

VIPX1600M4SA
VIP X1600 Módulo de vídeo de 4 canais, E/S série,
4 entradas de alarme, 4 relés, 4 entradas de áudio
N.º de encomenda VIPX1600M4SA

Acessórios de hardware

VIP‑X1600‑PS
VIP X1600 Fonte de alimentação autónoma para a U.E.
e E.U.A.
N.º de encomenda VIP-X1600-PS

VIP‑X1600‑PSUK
VIP X1600 Fonte de alimentação autónoma para o
Reino Unido
N.º de encomenda VIP-X1600-PSUK

VIP‑X1600‑PSAU
VIP X1600 Fonte de alimentação autónoma para a
Austrália
N.º de encomenda VIP-X1600-PSAU

Opções de software

VIP‑X1600‑FS1
VIP X1600 IVMD 1.0 VCA Licença de software por
módulo, válida para todos os 4 canais
N.º de encomenda VIP-X1600-FS1

VIP‑X1600‑FS2
VIP X1600 IVMD 2.0 VCA licença de software por
módulo, válida para todos os 4 canais
N.º de encomenda VIP-X1600-FS2

VIP-X1600-FS3
VIP X1600 IVA 3.0 VCA Licença de software por
módulo, válida para todos os 4 canais
N.º de encomenda VIP-X1600-FS3

BVIP AES com encriptação de 128 bits
Encryption Site License de 128 bits BVIP AES. Esta
licença é necessária apenas uma vez por instalação.
Permite a comunicação encriptada entre dispositivos e
estações de gestão BVIP.
N.º de encomenda MVS-FENC-AES
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