
VIP-X – tilaa säästävät ratkaisut yksi- ja kaksikanavaiselle IP CCTV -järjestelmälle
Valikoimamme laajentaminen maailmanluokan VIP-tuotteilla (Video over IP) – uusilla 
VIP-X1- ja X2-videokoodereilla ja VIP-XD-dekooderilla – parantaa verkkopohjaisen 
videovalvonnan laatua ja toimivuutta. Kehittyneen kaistanleveyttä säästävän 
MPEG-4-teknologian ansiosta nämä ultrakompaktit laitteet tarjoavat DVD-tasoisen 
kuvanlaadun suurella tarkkuudella ja nopealla kuvataajuudella. Lisäksi ne 
 mahdollistavat entisten analogisten PAL- ja NTSC-kameroiden/monitorien 
helpon integroinnin/päivityksen uusiin IP-pohjaisiin järjestelmiin.

VIP-X jatkaa CCTV:n tietä 
tulevaisuuteen



CCTV-kokoonpano.

Enemmän ominaisuuksia, vähemmän tilaa
Uusi X-perhe tarjoaa kaikki olemassa olevan VIP-valikoimamme kehittyneet toiminnot, 
kuten kaksoissuoratoiston, joka mahdollistaa tietyn videovirran yhdellä kuvataajuudella 
tallennukseen ja erilaisen virran tosiaikaiseen katseluun. Mukana on kuitenkin myös monia 
lisätoimintoja, kuten USB 2.0 -liitännät ulkoisten laitteiden kytkemiseen (esimerkiksi 
 paikallista tallennusta varten). 

VIP-moduulit ovat täysitoimintaisia IP Network Video -palvelimia, joissa on luottokortin 
kokoiset piirikortit. Ne ovat tarpeeksi pieniä, jotta ne voidaan lisätä entisiin kamerakoteloihin 
ja ottaa helposti käyttöön IP-verkoissa. Uuteen valikoimaan kehitetty ohjelmistoalusta tuo 
monia etuja, kuten parannetun prosessoritehon, paremman yhteensopivuuden tulevien 
järjestelmien kanssa ja pienemmät käyttökustannukset, mikä tekee MPEG-2-järjestelmästä 
MPEG-4-järjestelmään siirtymisestä yhä houkuttelevampaa. Lisäksi verkon kuormitus 
vähenee, videotallennuksen mahdollisuudet paranevat ja toistokapasiteetti kasvaa. 

Yksikanavaisen VIP-X1- ja kaksikanavaisen VIP-X2-kooderin uusia ominaisuuksia ovat:

• Suurempi tarkkuus ja kuvataajuudet jopa 30 kuvaa/s IP-verkoissa

• Valinnaiset audiotulot.

• Virrankytkentä Ethernetin kautta. 

Ja VIP-XD-dekooderi:

• Itsenäiset BNC- ja VGA-lähtöliitännät.

• Yksikkö- tai nelikkonäyttö yhdistämällä 1–4 IP-kytkentää.

IP-etu
Yhä useammat yritykset, laitokset ja organi-
saatiot ympäri maailmaa hyödyntävät 
IP-pohjaisia CCTV-valvontajärjestelmiä. 
Aiempiin järjestelmiin verrattuna IP-verkot 
tarjoavat olennaisia etuja skaalattavuuden, 
joustavuuden, optimaalisten kameratoimin-
tojen, suuraluekytkettävyyden ja houkuttele-
vien omistuskustannusten suhteen. Nämä 
ovat vakuuttavia argumentteja uusille 
ja nykyisille käyttäjille, jotka miettivät 
IP-pohjaiseen turvallisuusjärjestelmään 
sijoittamista.

Miksi Bosch?
Bosch Security Systems on turvallisuusjär-
jestelmien IP-verkkovideoiden edelläkävijä 
ja maailman johtava toimittaja. Tuotteemme 
ovat yhteensopivia analogisten komponenttien 
kanssa perinteisissä verkoissa, joten voit 
siirtyä IP-verkkoon vaiheittain menettämättä 
alkuperäistä toimivuutta. Jos olet uusi 
käyttäjä, Bosch tarjoaa valtavan edun 
huipputeknisellä valvontateknologialla – 
järkevä sijoitus tulevaisuutta ajatellen.

Bosch IP -enkooderit/-dekooderit
VIP- ja VideoJet-valikoimamme tarjoavat 
ainutlaatuisen korkeatasoisia, tosiaikaisia 
IP-ratkaisuja. Yhdistettynä digitaalisiin tallenti-
miin (DVR) tai verkkovideotallentimiin (NVR) 
ne suojaavat verkkovioilta ja tarjoavat hälytystä 
edeltävän nauhoituksen välittäessään koodattua 
analogista kuvaa, hälytystuloja, relesignaaleja ja 
kameran PTZ-komentosignaaleja. Paikalliseen, 
satelliitti- tai Internet-valvontaan sisäinen 
liikkeentunnistus lisää automaattisesti 
 kuvataajuutta tapahtuman yksityiskohtaiseksi 
tallentamiseksi ja tallentaa sen turvallisesti 
säästäen arvokasta kapasiteettia välttämällä 
asiaankuulumattomat otokset. Älykäs kytkentä 
ja ryhmälähetystuki mahdollistavat yhden 
kameran samanaikaisen katselun lähi- tai 
suuralueverkon kautta ilman kooderin 
 ylikuormittumista. Tämä on tärkeä ominaisuus 
skaalattavissa ratkaisuissa.

www.boschsecurity.fi 
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