
Moduły serii VIP-X - zwarte rozwiązania do jedno- i dwukanałowych sieciowych systemów CCTV
Rozszerzające naszą ofertę światowej klasy produktów serii VIP (Video over IP), nowe kodery wizyjne VIP-X1 

i X2 oraz dekoder VIP-XD wnoszą polepszoną jakość i rozszerzoną funkcjonalność do systemów dozoru 

wizyjnego pracujących w sieciach komputerowych. Dzięki zaawansowanej technologii MPEG-4 efektywnie 

wykorzystującej szerokość pasma, te niewielkie urządzenia oferują użytkownikowi obraz o jakości DVD 

odznaczający się wysoką rozdzielczością i częstotliwością odświeżania. Co więcej, umożliwiają one łatwą 

integrację istniejących analogowych kamer / monitorów PAL i NTSC, zapewniając unowocześnienie 

dotychczasowego systemu.

Droga do przyszłości systemów 
 CCTV wiedzie przez 
 moduły serii VIP-X



Konfi guracja systemu CCTV.

Więcej funkcji, mniej zajmowanej przestrzeni 
Nowa rodzina produktów serii ‘X’ wnosi zaawansowane funkcje, znane z urządzeń VIP dostępnych 

obecnie w naszej ofercie, poszerzone o transmisję podwójnego strumienia danych, która umożliwia 

niezależne dobranie częstotliwości odświeżania dla dwóch strumieni wizyjnych – przeznaczonego do 

zapisu oraz podglądu. Moduły udostępniają także wiele dodatkowych funkcji, takich jak porty USB 2.0 

do dołączenia urządzeń zewnętrznych (na przykład do lokalnej archiwizacji danych). 

Moduły VIP to w pełni funkcjonalne sieciowe serwery wizyjne zbudowane w oparciu o płytkę drukowaną 

wielkości karty kredytowej. Są one wystarczająco małe, aby mogły być zainstalowane w istniejących 

obudowach kamer w celu przystosowania ich do pracy w sieci komputerowej. Platforma programowa 

opracowana dla nowej gamy produktów oferuje również wiele korzyści obejmujących poprawioną 

wydajność procesora, możliwość rozbudowy w przyszłości oraz zmniejszone koszty operacyjne. 

Wszystko to zapewnia jeszcze bardziej dogodną i atrakcyjną ścieżkę migracji z formatu MPEG-2 do 

formatu MPEG-4. Dodatkowymi atutami są niższe obciążenie sieci, a także większe zdolności w zakresie 

zapisu i odtwarzania obrazu dzięki zwiększonej przestrzeni dyskowej. 

Nowe cechy użytkowe jednokanałowych i dwukanałowych koderów VIP-X1 i VIP-X2 obejmują:

• Wyższą rozdzielczość oraz częstotliwość odświeżania maks. 30 obrazów/s w sieciach IP.

• Opcjonalne wejścia foniczne.

• Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE). 

W przypadku modułu VIP-XD cechy użytkowe obejmują:

• Niezależne wyjścia BNC i VGA.

• Podgląd obrazu w trybie pojedynczym i poczwórnym (Quad) przy łączeniu 

od 1 do 4 połączeń sieciowych.

Zalety systemów sieciowych
Systemy dozorowe CCTV pracujące w sieci 

komputerowej są coraz powszechniej wykorzy-

stywane na całym świecie przez fi rmy, instytucje 

i inne organizacje. W porównaniu do systemów 

poprzednich generacji, sieci oferują wynikające 

z ich natury zalety w postaci skalowalności, 

elastyczności, optymalnej pracy kamer, 

możliwości włączenia się w niemal dowolnym 

miejscu oraz niskich kosztów eksploatacji – 

argumenty nie do odparcia dla nowych 

i dotychczasowych użytkowników podejmujących 

decyzję o inwestycji w sieciowe systemy dozorowe.

Dlaczego wybieramy fi rmę Bosch?
Dział Bosch Security Systems jest pionierem 

i światowym liderem w sieciowej transmisji 

obrazu w systemach CCTV. Nasze produkty 

są kompatybilne z analogowymi komponentami 

pracującymi w istniejących infrastrukturach 

wizyjnych, dzięki czemu użytkownik może 

stopniowego przechodzić do systemu sieciowego 

bez utraty pierwotnej funkcjonalności. Jeśli jesteś 

nowym użytkownikiem, fi rma Bosch oferuje 

ogromną zaletę w postaci prawdziwie 

najnowocześniejszej technologii monitoringu – 

pewnej inwestycji na przyszłość.

Sieciowe kodery / dekodery fi rmy Bosch
Nasza gama produktów serii VIP oraz VideoJet oferuje 

niezrównane rozwiązania sieciowe pracujące w czasie 

rzeczywistym odznaczające się najwyższą jakością. W 

połączeniu z cyfrowymi lub sieciowymi rejestratorami 

wizyjnymi (DVR i NVR) są one odporne na awarie sieci 

oraz zapewniają zapis obrazów przed wystąpieniem 

alarmu i jednocześnie transmitują zakodowany sygnał 

wizyjny, foniczny, sygnał alarmowy, sygnał z przekaźników, 

a także polecenia sterujące obrotem, pochyleniem 

i zoomem kamery. Podczas prowadzenia dozoru 

lokalnego, satelitarnego lub przez Internet wbudowana 

funkcja detekcji ruchu automatycznie zwiększa liczbę 

obrazów, aby zarejestrować jak najwięcej szczegółów 

zdarzenia, zapisuje materiał w bezpieczny sposób, 

a przy tym oszczędnie gospodaruje cenną przestrzenią, 

pomijając nieistotne ujęcia. Inteligentne algorytmy 

przełączania kamer oraz obsługa przesyłania danych 

pod adres grupowy umożliwiają podgląd obrazu 

z jednej kamery wielu użytkownikom przez sieć 

LAN / WAN bez przeciążania modułu kodującego – jest 

to kluczowa cecha w rozwiązaniach skalowalnych.

www.boschsecurity.pl
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