
VIP-X, prostorově nenáročná řešení pro jedno- a dvoukanálovou IP průmyslovou televizi
Naše portfolio špičkových VIP (Video over IP) produktů se rozšiřuje o nové video kodéry 
VIP-X1 a X2 a dekodér VIP-XD přinášející do síťového video monitorování zlepšenou kvalitu 
a rozšířenou funkcionalitu. Tato ultra-kompaktní zařízení vám díky pokročilé technologii 
MPEG-4 s efektivním využitím přenosového pásma mohou nabídnout obraz kvality 
srovnatelné s DVD s vysokým rozlišením a vysokými snímkovými kmitočty. A navíc vám 
umožní jednoduše integrovat/upgradovat do nových systémů postavených na IP i vaše 
stávající analogové PAL a NTSC kamery/monitory.

Cesta do budoucnosti 
průmyslové televize 
pokračuje s  VIP-X



Konfi gurace systému 
průmyslové televize.

Více funkcí, méně prostoru
Nová rodina výrobků ‘X’ nabízí veškerou pokročilou funkcionalitu našich stávajících výrobků 
řady VIP, včetně duálního streamingu, který umožňuje přenos samostatného video streamu 
s daným snímkovým kmitočtem pro nahrávání a jiného streamu pro sledování živého obrazu. 
Kromě toho však disponují i mnoha dalšími funkcemi, jako jsou USB 2.0 porty pro připojení 
externího hardwaru (například pro lokální ukládání dat).

VIP moduly jsou plně funkční IP síťové video servery s deskami plošných spojů velikosti 
kreditní karty — dostatečně malé pro zabudování do stávajících kamerových krytů, které tak 
snadno upravíte pro nasazení v IP sítích. Softwarová platforma vyvinutá pro tuto novou řadu 
výrobků vám dále přináší i mnoho výhod, včetně vylepšené funkce procesoru, lepší podpory 
budoucích změn a snížených provozních nákladů, díky čemuž představuje ještě atraktivnější 
způsob přechodu z MPEG-2 na MPEG-4. Navíc musíte brát v úvahu i snížení zátěže sítě a větší 
možnosti video nahrávání a přehrávání s vyšší nahrávací kapacitou.

Nové vlastnosti jednokanálového kodéru VIP-X1 a dvoukanálového kodéru VIP-X2 zahrnují:

• Vyšší rozlišení a snímkové kmitočty až 30 fps přes IP sítě.

• Volitelné audio vstupy.

• Power over Ethernet (PoE).

A dekodér VIP-XD:

• Nezávislé BNC a VGA výstupy.

• Zobrazení obrazu plné velikosti nebo kvadrantů kombinací 1-4 IP připojení.

Výhoda IP
Monitorovací systémy průmyslové televize 
založené na IP jsou celosvětově stále častěji 
nasazovány mnoha fi rmami, institucemi a 
organizacemi. Ve srovnání s předchozími 
systémy nabízejí IP sítě pro ně charakteristické 
výhody: škálovatelnost, fl exibilitu, optimální 
funkcionalitu kamer, široké možnosti 
propojitelnosti na libovolnou vzdálenost 
a atraktivní cenu, což jsou všechno pádné 
argumenty přesvědčující nové i stávající 
uživatele k investici do bezpečnostních 
systémů založených na IP.

Proč Bosch?
Společnost Bosch Security Systems je 
průkopníkem a i v celosvětovém měřítku 
hlavním hráčem v oboru IP síťového videa 
pro monitorovací systémy. Naše produkty 
jsou kompatibilní s analogovými komponenty 
ve starších sítích, takže na IP můžete přecházet 
postupně a bez ztráty původní funkcionality. 
A pokud jste nový uživatel, nabízí vám Bosch 
ve své špičkové monitorovací technologii 
skutečně ohromnou výhodu — a také jistou 
investici pro budoucnost.

Bosch IP kodéry/dekodéry
Naše výrobky řad VIP a VideoJet poskytují 
bezkonkurenční, vysoce kvalitní IP řešení pro 
práci v reálném čase. Ve spojení s digitálními 
nebo síťovými videorekordéry (DVR & NVR) jsou 
odolné proti poruše sítě a zajišťují pre-alarm 
nahrávání za současného vysílání kódovaného 
analogového videosignálu, audiosignálu, 
poplachových vstupů, signálů relé a povelových 
signálů řízení otočných (PTZ) kamer. V aplikacích 
s lokálním sledováním či sledováním obrazu 
přes satelit nebo Internet zabudovaný detektor 
pohybu automaticky zvyšuje snímkový kmitočet 
pro zachycení podrobností události, která se tak 
spolehlivě zachytí při současné úspoře cenné 
ukládací kapacity, jíž se neplýtvá na nahrávání 
nepodstatného dění. Inteligentní přepínání a 
podpora vysílání ‘multicast’ umožňují 
vícenásobné sledování obrazu jedné kamery 
přes LAN/WAN bez přetížení kodéru, což je 
v mnoha řešeních zcela klíčová funkce.

www.boschsecuritysystems.cz
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