
VIP-X, soluções de economia de espaço para IP CCTV de um e dois canais
A acrescentar ao nosso portfolio de produtos VIP (Video-sobre-IP) de classe mundial, 
os novos codifi cadores de vídeo VIP-X1 e X2 e o descodifi cador VIP-XD oferecem 
melhor qualidade e funcionalidade na vigilância de vídeo baseada em rede. Graças 
à avançada tecnologia MPEG-4, com efi ciente largura de banda, estes dispositivos 
ultra compactos dispõem de uma qualidade de imagem tipo DVD, com elevada 
resolução e rápidas velocidades de fotogramas. Além disso, permitem integrar/
actualizar facilmente as câmaras/monitores PAL e NTSC já existentes nos novos 
sistemas baseados em IP.

 caminho para o futuro CCTV 
continua com o  

VIP-X



Confi guração CCTV.

Mais funções, menos espaço 
A nova família ‘X’ oferece toda a avançada funcionalidade já existente na nossa gama VIP, 
incluindo transferência contínua em modo duplo, o que signifi ca fl uxo de vídeo dedicado 
com uma velocidade de fotogramas para gravação e outra diferente para visualização em 
directo. No entanto, há muitas outras funções adicionais, como portas USB 2.0 para ligação 
de hardware externo (para armazenamento local, por exemplo). 

Os módulos VIP são servidores de vídeo em rede IP totalmente funcionais, com placas de 
circuito do tamanho de cartões de crédito — bastante pequenos para caberem nas protecções 
de câmara existentes e adaptarem-se facilmente às redes IP. A plataforma de software 
desenvolvida para a nova gama também dispõe de inúmeras vantagens, incluindo melhor 
desempenho de processador, mais resistência e redução de custos operacionais, oferecendo 
um percurso de migração de MPEG-2 para MPEG-4 ainda mais atraente. A acrescentar a tudo 
isto, há uma diminuição de carga na rede e excelentes possibilidades de gravação e reprodução 
de vídeo, com capacidade aumentada. 

As novas funções dos codifi cadores VIP-X1 de um canal e VIP-X2 de dois canais incluem:

• Resolução mais alta e velocidades de fotogramas até 30 fps em redes IP.

• Entradas de áudio opcionais.

• Potência na Ethernet (PoE). 

E o descodifi cador VIP-XD:

• Saídas BNC e VGA independentes.

• Visualização simples ou quádrupla, combinando 1-4 ligações IP.

A vantagem IP
Há cada vez mais empresas, instituições e 
organizações em todo o mundo a implemen-
tarem sistemas de vigilância CCTV baseados 
em IP. Comparando com os sistemas 
anteriores, as redes IP oferecem vantagens 
inerentes de dimensionamento, fl exibilidade, 
óptima funcionalidade de câmara, conectivi-
dade de grandes áreas e um atractivo custo 
de propriedade — argumentos de peso para 
que novos e actuais utilizadores invistam em 
sistemas de segurança baseados em IP.

Porquê a Bosch?
A Bosch Security Systems é pioneira e líder 
mundial em vídeo de rede IP para sistemas 
de vigilância. Os nossos produtos são 
compatíveis com componentes analógicos 
em redes legacy, o que permite a transição 
gradual para IP sem perder a funcionalidade 
original. E aos novos utilizadores, a Bosch 
oferece a enorme vantagem da tecnologia 
de vigilância verdadeiramente de ponta — 
um sólido investimento para o futuro.

Codifi cadores/descodifi cadores IP da Bosch
As nossas gamas VIP e VideoJet oferecem 
soluções IP em tempo real, de alta qualidade, 
sem igual. Combinadas com gravadores 
de vídeo em rede ou digitais (DVRs & NVRs), 
oferecem protecção contra falhas de rede 
e gravação pré-alarme, ao mesmo tempo que 
transmitem vídeo analógico codifi cado, áudio, 
entradas de alarme, sinais de relé e sinais de 
comando PTZ de câmara. Na vigilância local, 
por satélite ou Internet, a detecção de 
movimento incorporada aumenta automatica-
mente a velocidade de fotogramas para captar 
eventos em pormenor, guardando-os em 
segurança e poupando capacidade valiosa na 
gravação de sequências irrelevantes. O suporte 
de multicasting e comutação inteligente oferece 
visualização múltipla de uma câmara em 
LAN/WAN, sem sobrecarregar o codifi cador — 
uma característica chave em soluções 
dimensionáveis.

www.boschsecurity.com
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