
VIP-X, tek ve iki kanallı IP CCTV için yer kazandıran çözümler
Dünya klasmanındaki VIP (IP üzerinden Video) ürün portföyümüzü genişleten yeni 
VIP-X1 ve X2 video kodlayıcıları ile VIP-XD kod çözücüsü, ağ tabanlı video gözlem 
sistemlerine geliştirilmiş kalite ve yeni işlevler getiriyor. Gelişmiş bant genişliğini 
kullanabilen MPEG-4 teknolojisi sayesinde, bu olağanüstü küçültülmüş cihazlar, 
yüksek çözünürlük ve oynatma hızlarıyla DVD benzeri resim kalitesi sunuyor. 
Üstelik, mevcut PAL ve NTSC kamera ve monitörlerinizin yeni IP tabanlı sistemlerle 
kolayca bütünleşmesine veya yükseltilmesine olanak tanıyor.

CCTV’nin geleceğine giden 
yol VIP-X ile 

devam ediyor



CCTV yapılandırması.

Daha çok özellik, daha küçük boyut
Yeni ‘X’ ailesi, biri kayıt için belirli bir oynatma hızında adanmış görüntü akışına, diğeri 
de canlı görüntüleme için farklı bir görüntü akışına izin veren ikili yayın akışı özelliği dahil, 
varolan VIP ürün çeşitlerimizdeki gelişmiş işlevlerin tümünü sağlar. Ayrıca, dış donanım 
bağlamak için (örneğin, yerel olarak depolamak üzere) USB 2.0 bağlantı noktaları 
gibi birçok ek işlev de vardır. 

VIP modülleri, IP ağlarına kolayca uyum sağlayacak şekilde varolan kamera yuvalarına 
yerleştirilecek kadar küçük, kredi kartı boyutundaki devre kartlarıyla tüm işlevlere sahip IP 
ağı video sunucularıdır. Bu yeni nesil ürünler için geliştirilen yazılım platformu, size artırılmış 
işlemci performansı, olası yeniliklere daha iyi destek ve azalan işletme maliyeti dahil birçok 
yarar sağlayarak MPEG-2’den MPEG-4’e geçiş için daha da cazip bir yol sunar. Ağ yükünün 
azaltılması ve daha yüksek kapasiteyle görüntü kaydetme ve oynatma becerilerinin 
geliştirilmesi de bu sayılanlara eklenebilir. 

VIP-X1 tek kanallı ve VIP-X2 iki kanallı kodlayıcıların yeni özellikleri:

• Daha yüksek çözünürlük ve IP ağları üzerinden 30 fps’ye varan kare hızları

• Opsiyonel ses girişleri.

• Power over Ethernet (PoE) teknolojisiyle güç besleme desteği. 

Ve VIP-XD kod çözücü:

• Bağımsız BNC ve VGA çıkışları.

• 1-4 IP bağlantıları birleştirilerek tekli veya dörtlü görüntü.

IP avantajı
IP tabanlı CCTV gözlem sistemleri tüm 
dünyada pek çok işletme, kurum ve kuruluş 
tarafından giderek daha çok kullanılmaktadır. 
Önceki sistemlere kıyasla, IP ağları, yeni 
ve varolan kullanıcıların IP tabanlı güvenlik 
sistemlerine yatırım yapmaları için çok 
sağlam nedenler olan ölçeklenebilirlik, 
esneklik, en uygun kamera işlevselliği, 
geniş alan bağlantıları ve cazip satın alma 
maliyetiyle yapısal avantajlar sunar.

Neden Bosch?
Bosch Security Systems, IP ağı video gözlem 
sistemlerinde bir öncü ve dünya lideridir. 
Ürünlerimiz eski ağlardaki analog parçalarla 
uyumlu olduğundan, eski işlevlerden hiçbirini 
yitirmeden IP’ye derece derece geçebilirsiniz. 
Ayrıca, yeni bir kullanıcıysanız, Bosch en yeni 
gözlem teknolojisiyle muazzam bir avantaj, 
geleceğe sağlam bir yatırım olanağı sunuyor.

Bosch IP kodlayıcıları/kod çözücüleri
VIP ve VideoJet sınıfı ürünlerimiz benzersiz 
yüksek kalite ve gerçek zamanlı IP çözümleri 
sunar. Dijital veya ağ video kayıt cihazlarıyla 
(DVR’ler ve NVR’ler) birleşik olarak, ağ 
arızalarına karşı koruma sağlar; bir yandan 
kodlanmış analog görüntüyü, sesi, alarm 
girişlerini, geçiş sinyallerini ve kamera PTZ 
komutu sinyallerini iletirken, alarm öncesi kayıt 
özelliği de sağlar. Yerel olarak, uydudan veya 
Internet üzerinden gözlem için yerleşik hareket 
algılama özelliği, bir olayı ayrıntısıyla 
yakalayacak şekilde kare hızını artırır, ilgisiz 
görüntüler üzerinde değerli bir kapasite 
tasarrufu yaparak hareketli görüntüyü güvenle 
kaydeder. Akıllı anahtarlama ve çok noktaya 
yayın desteği kodlayıcıya aşırı yüklenmeden 
LAN/WAN üzerinden bir kameranın birden 
çok yerden görüntülenmesine izin verir ki bu 
da ölçeklenebilirlik çözümleri için önemli 
bir özelliktir.

www.boschsecurity.com
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