
VIP-X, συστήµατα µε µικρές απαιτήσεις χώρου για µονοκάναλο και δικάναλο 
κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης IP
Στην προσπάθεια διεύρυνσης της κορυφαίας γκάµας προϊόντων µας VIP (Video over IP), 
δηµιουργήσαµε τους καινούργιους κωδικοποιητές εικόνας VIP-X1 και X2 και τον 
αποκωδικοποιητή VIP-XD, που βελτιώνουν την ποιότητα και ενισχύουν τη λειτουργικότητα
της δικτυακής επιτήρησης εικόνας. Χάρη στην προηγµένη τεχνολογία MPEG-4 µε 
αποτελεσµατική χρήση του εύρους ζώνης, οι εν λόγω συµπαγείς συσκευές 
σας προσφέρουν ποιότητα εικόνας εφάµιλλη µε αυτή του DVD, υψηλή ανάλυση 
και υψηλούς ρυθµούς καρέ. Επιπλέον, επιτρέπουν την εύκολη ενσωµάτωση των 
αναλογικών καµερών/οθονών PAL και NTSC που ήδη υπάρχουν στα καινούργια 
συστήµατα IP ή την εύκολη αναβάθµισή τους.

Ο δρόµος προς το µέλλον των 
κλειστών κυκλωµάτων 

τηλεόρασης συνεχίζεται
 µε τα VIP-X



∆ιαµόρφωση CCTV.

Περισσότερες λειτουργίες, µικρότερος χώρος 
Η νέα οικογένεια ‘X’ παρέχει όλες τις προηγµένες λειτουργίες των προϊόντων της σειράς µας 
VIP, µεταξύ άλλων το διπλό streaming, που αντιστοιχεί ένα αποκλειστικό video stream σε ένα 
ρυθµό καρέ για την καταγραφή και διαφορετικό stream για τη ζωντανή παρακολούθηση. 
Ωστόσο, υπάρχουν πολλές επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως οι θύρες USB 2.0 για τη σύνδεση 
εξωτερικού hardware (π.χ. για τοπική αποθήκευση). 

Οι µονάδες VIP είναι διακοµιστές βίντεο δικτύου IP µε όλες τις δυνατές λειτουργίες, που διαθέτουν 
ηλεκτρονικές πλακέτες στο µέγεθος µιας πιστωτικής κάρτας — το µικρό τους µέγεθος επιτρέπει 
την ενσωµάτωσή τους στα περιβλήµατα των καµερών, ώστε να προσαρµόζονται εύκολα σε δίκτυα 
IP. Η πλατφόρµα λογισµικού που αναπτύχθηκε για τη νέα σειρά προϊόντων έχει, επίσης, πολλά 
πλεονεκτήµατα, µεταξύ άλλων τη βελτιωµένη απόδοση του επεξεργαστή, καλύτερη µελλοντική 
πρόβλεψη και µειωµένο λειτουργικό κόστος, παρέχοντας ακόµα πιο ελκυστική διαδροµή 
µετανάστευσης από το MPEG-2 στο MPEG-4. Επιπλέον, µειωµένο φορτίο στο δίκτυο και 
περισσότερες δυνατότητες καταγραφής εικόνας και αναπαραγωγής µε αυξηµένη χωρητικότητα.

Τα νέα χαρακτηριστικά των µονοκάναλων VIP-X1 και των δικάναλων VIP-X2 
κωδικοποιητών περιλαµβάνουν:

• Υψηλότερη ανάλυση και ρυθµούς καρέ έως 30 fps στα δίκτυα IP.

• Προαιρετικές είσοδοι ήχου.

• Τροφοδοσία µέσω Ethernet (PoE). 

Και ο αποκωδικοποιητής VIP-XD:

• Ανεξάρτητες έξοδοι BNC και VGA.

• Απλή προβολή ή προβολή «τετράδας» µε το συνδυασµό συνδέσεων IP 1-4.

Το πλεονέκτηµα IP
Πολλές επιχειρήσεις, ιδρύµατα και οργανισµοί 
σε ολόκληρο τον κόσµο εξοπλίζονται, µε 
γρήγορους ρυθµούς, µε τα συστήµατα 
επιτήρησης κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης 
IP. Συγκρινόµενα µε τα προηγούµενα συστήµατα,
τα δίκτυα IP παρέχουν εγγενή πλεονεκτήµατα 
επεκτασιµότητας, ευελιξίας, βέλτιστης 
λειτουργίας των καµερών, συνδεσιµότητας 
ευρείας κλίµακας και ελκυστικού κόστους 
ιδιοκτησίας — πειστικά επιχειρήµατα για νέους 
και παλαιούς χρήστες ώστε να επενδύσουν σε 
συστήµατα ασφαλείας IP.

Γιατί την Bosch;
Η Bosch Security Systems είναι ένας 
πρωτοπόρος και ο κορυφαίος στον κόσµο 
κατασκευαστής βίντεο δικτύου IP για συστήµατα 
επιτήρησης. Τα προϊόντα µας είναι συµβατά 
µε τα αναλογικά συστήµατα σε «κληροδοτηµένα»
(παλαιότερης τεχνολογίας) δίκτυα, έτσι ώστε 
να µπορείτε να πραγµατοποιήσετε τη 
µετάβαση στην τεχνολογία IP σταδιακά, χωρίς 
απώλεια των αρχικών λειτουργιών. Αν είστε 
νέος χρήστης, η Bosch σας προσφέρει ένα 
τεράστιο πλεονέκτηµα µε την αληθινά 

προηγµένη τεχνολογία επιτήρησης — µια ασφαλή 
επένδυση για το µέλλον.

Κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές IP της Bosch
Οι σειρές µας VIP και VideoJet παρέχουν συστήµατα
IP πραγµατικού χρόνου σε ασυναγώνιστα υψηλή 
ποιότητα. Σε συνδυασµό µε τις ψηφιακές ή τις 
δικτυωµένες συσκευές βιντεοεγγραφής (DVR & 
NVR), σας προστατεύουν από την «πτώση» του 
δικτύου και παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής 
προ συναγερµού, µεταδίδοντας παράλληλα 
κωδικοποιηµένη αναλογική εικόνα, ήχο, εισόδους 
συναγερµού, σήµατα αναµετάδοσης και σήµατα 
εντολών καµερών PTZ. Για τοπική ή δορυφορική 
παρακολούθηση ή παρακολούθηση µέσω Internet, 
η ενσωµατωµένη ανίχνευση κίνησης αυξάνει 
αυτόµατα το ρυθµό καρέ για τη λεπτοµερή 
καταγραφή ενός συµβάντος και την ασφαλή 
αποθήκευσή του, εξοικονοµώντας παράλληλα 
πολύτιµο χώρο αφού δεν καταγράφονται εικόνες 
άνευ σηµασίας. Η έξυπνη µεταγωγή και η 
υποστήριξη multicast επιτρέπει την πολλαπλή 
παρακολούθηση από µία κάµερα µέσω LAN/WAN 
χωρίς υπερφόρτωση του κωδικοποιητή — µια 
βασική λειτουργία σε επεκτάσιµα συστήµατα.

www.boschsecurity.com/gr
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