
VIP-X, pladsbesparende løsninger til IP Netværksvideo med enkelt og dobbelt kanal 
Med udvidelsen af vores portefølje af VIP (Video over IP)-produkter, som er i verdens-
klasse, giver de nye VIP-X1 og VIP X2 videokodere samt VIP-XD-dekoderen netværks-
baseret videoovervågning forbedret kvalitet og øget funktionalitet. Takket være 
avanceret MPEG-4-teknologi, der sikrer en effektiv båndbredde, byder disse 
 ultrakompakte enheder på en billedkvalitet, som svarer til DVD-billedkvalitet, med 
høj opløsning og hurtige billedfrekvenser. Desuden gør de det muligt og nemt at 
integrere/opgradere dine eksisterende analoge PAL- og NTSC-kameraer/skærme 
til nye IP-baserede systemer.

Vejen til fremtidens videoovervågning 
  fortsætter med 
  VIP-X



Videokonfi guration

Flere funktioner, mindre plads
Den nye ‘X’-familie tilbyder alle de avancerede funktioner fra de eksisterende typer i vores 
VIP-sortiment, bl.a. dobbelt streaming, der tillader en dedikeret video-stream med én billed-
frekvens til optagelse og en anden stream til visning af live-optagelser. Der er dog mange 
andre funktioner, f.eks. USB 2.0-porte for tilslutning af ekstern hardware (f.eks. til lokal lagring). 

VIP-moduler er IP-netværksvideoservere med alle funktioner  indbygget og på størrelse med 
et dankort,  tilstrækkeligt små til at de kan indbygges i eksisterende kamerahuse, så de nemt 
kan tilpasses IP-netværk. Den softwareplatform, der er udviklet til det nye sortiment, giver 
dig også mange fordele, herunder forbedret processorydeevne, bedre fremtidssikring og 
lavere driftsomkostninger, og du opnår en endnu mere attraktiv migreringssti fra MPEG-2 til 
MPEG-4. Derudover opnår du en mindre belastning på netværket og bedre muligheder 
for videooptagelse og -afspilning med forøget kapacitet. 

Nye funktioner for VIP-X1-koderen med enkelt kanal og VIP-X2-koderen med to kanaler:

• Højere opløsning og billedfrekvenser op til 30 bps via IP-netværk.

• Valgfrie lydindgange.

• PoE (Power over Ethernet). 

Og VIP-XD-dekoderen:

• Uafhængige BNC- og VGA-udgange.

• Enkelt eller quad display for at kombinere 1-4 IP-tilslutninger.

Fordelen med IP
IP-baserede videoovervågningssystemer 
anvendes mere og mere overalt i verden af 
mange virksomheder, institutioner og organi-
sationer. Sammenlignet med tidligere systemer 
giver IP-netværk naturlige fordele i form af 
skalerbarhed, fl eksibilitet, optimale kamera-
funktioner, mulighed for at tilslutte til WAN 
og attraktive investeringsomkostninger – 
overbevisende argumenter, som får nye 
og eksisterende brugere til at investere 
i IP-baserede sikkerhedssystemer.

Hvorfor Bosch?
Bosch Security Systems er pioner og førende 
i verden, når det drejer sig om IP-netværksvideo
til overvågningssystemer. Vores produkter 
er kompatible med analoge komponenter 
i ældre netværk, så overgangen til IP kan ske 
gradvist, uden at du mister den oprindelige 
funktionalitet. Og hvis du er ny bruger, giver 
Bosch’s avancerede overvågningsteknologi 
dig en enorm fordel - en sund investering 
for fremtiden.

Bosch IP-kodere/-dekodere
Vores VIP- og VideoJet-sortimenter tilbyder 
uovertrufne IP-løsninger af høj kvalitet. 
 Kombineret med digitale optagere eller net-
værksvideooptagere (DVR & NVR) beskytter de 
mod netværkssvigt og indeholder funktioner til 
optagelse før alarm, samtidig med at de sender 
kodede analoge video-, lyd- og alarminput, 
relæsignaler og signaler til styring af bevægelige 
kameraer. I forbindelse med lokal overvågning, 
satellit- eller internetovervågning forøger den 
indbyggede bevægelsesdetektering automatisk 
billed frekvensen, så en hændelse kan indfanges 
i detaljer og lagres sikkert, samtidig med at 
der spares værdifuld kapacitet på irrelevante 
optagelser. Intelligent omskiftning og multicast 
support tillader fl ere visninger med ét kamera 
via et LAN/WAN, uden at koderen overbelastes 
– en nøglefunktion i skalerbare løsninger.

www.boschsecurity.dk
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