
VIP-X, utrymmessnåla lösningar för enkel- och dubbelkanals IP-CCTV
Vårt sortiment av produkter för VIP (Video via IP) håller världsklass och utökas nu 
dessutom med de nya videokodarna X1 och X2 samt VIP-dekodern XD, för att ge 
ännu bättre kvalitet och förbättrad funktionalitet i nätverksbaserade videoöver-
vakningssystem. Tack vare den avancerade MPEG-4-tekniken, som utnyttjar tillgänglig 
bandbredd effektivt, ger dessa högeffektiva enheter DVD-liknande bildkvalitet med 
hög upplösning och hög uppdateringsfrekvens. De gör det dessutom enkelt att 
integrera eller uppgradera befi ntliga PAL- och NTSC-kameror och -monitorer i nya 
IP-baserade system.

Vägen till framtiden inom 
CCTV går genom  

VIP-X



CCTV-konfi guration.

Fler funktioner, mindre utrymmesbehov
Den nya X-serien har alla de avancerade funktioner du vant dig vid i vårt tidigare sortiment 
av VIP-utrustning, inklusive dubbel direktuppspelning, som möjliggör en särskild videodata-
ström med en uppdateringsfrekvens för inspelning och en annan videodataström för visning 
i realtid. Den nya serien har dessutom många ytterligare funktioner, så som USB 2.0-portar 
för anslutning av extern maskinvara för till exempel lokal datalagring. 

VIP-modulerna är fullfunktions videoservrar med kretskort i kreditkortsformat. Det gör dem 
tillräckligt kompakta för att kunna byggas in i befi ntliga kamerahus, för att enkelt anpassa 
dem till IP-nätverk. Programplattformen som utvecklats för den nya serien erbjuder dessutom 
många fördelar, inklusive förbättrad processorprestanda, högre framtidssäkerhet och lägre 
driftkostnader, vilket möjliggör ännu smidigare övergång från MPEG-2 till MPEG-4. Dessutom 
blir belastningen på nätverket lägre och möjligheterna till in- och uppspelning av video med 
hög kapacitet är bättre. 

Några av de nya funktionerna i VIP-X1 enkanalskodare och VIP-X2 tvåkanalskodare

• Högre upplösning och uppdateringsfrekvens med upp till bildrutor per sekund via IP-nätverk.

• Audioingångar som tillval.

• PoE (Power over Ethernet). 

Några av VIP-XD-dekoderns nya funktioner

• Oberoende BNC- och VGA-utgångar.

• Fullskärmsvisning eller quad-visning (bildskärmen uppdelad i fyra bilder) genom inkoppling 

av 1–4 IP-anslutningar.

IP-övertaget
IP-baserade CCTV-övervakningssystem 
används allt mer av såväl företag som 
institutioner och organisationer överallt 
i världen. Jämfört med tidigare system har 
IP-nätverk de inneboende fördelarna av 
skalbarhet, fl exibilitet, optimal kamera-
funktionalitet, möjlighet till WAN-anslutning 
samt tilltalande driftkostnader – alltsammans 
övertygande argument för både gamla och 
nytillkommande användare att investera 
i IP-baserade säkerhetssystem.

Varför Bosch?
Bosch Security Systems är både pionjär 
och världsledande inom IP-baserade 
video övervakningssystem. Våra produkter 
är kompatibla med analoga komponenter 
i befi ntliga nätverk, vilket tillåter gradvis 
övergång till IP-teknik, utan att du förlorar 
systemets ursprungliga funktioner. Om du 
står inför att bygga upp ett nytt system från 
start, erbjuder Bosch ett enormt övertag 
med den mest avancerade övervakningsteknik 
som fi nns idag – en sund framtidsinvestering.

Bosch IP-kodare och -dekodrar
Vår VIP- och VideoJet-utrustning erbjuder 
IP-realtidslösningar med oöverträffad kvalitet. 
Tillsammans med digitala videoinspelare eller 
nätverksvideoinspelare (DVR och NVR) skyddar 
de mot nätverkshaverier och ger inspelning av 
händelserna före larm och sänder samtidigt 
kodad analog video, audio, larminsignaler, 
reläsignaler och PTZ-instruktionssignaler. 
För lokal övervakning, satellitövervakning eller 
Internetövervakning ökar inbyggda rörelsede-
tektorer automatiskt uppdateringsfrekvensen 
för att spela in en händelse i detalj och lagra 
den säkert, så att värdefull lagringskapacitet 
inte slösas bort medan ingenting händer. 
Intelligent omkoppling och stöd för samtidig 
visning gör det möjligt att ta in bilden från en 
enda kamera från fl era ställen via LAN eller WAN 
utan att överlasta kodaren – en nyckelfunktion 
i skalbara lösningar.

www.boschsecurity.com/se
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