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u Opção de vista Quad

u Qualidade de DVD com 25/30 ips a 4CIF

u Tamanho ultracompacto

u Vídeo composto ou saída VGA

u Entradas de alarme e saída de relé

O VIP XD exibe vídeos codificados H.264, MPEG‑4 e
MPEG‑2 de qualidade semelhante à do DVD a
velocidades de até 25/30 imagens por segundo, a
partir fontes PAL ou NTSC sobre redes IP.
Estabelece as ligações de vídeo automaticamente com
o codificador, descodificador ou com o sistema
completo de gestão de vídeo da Bosch. O VIP XD pode
ser configurado para apresentar vídeo no modo de
vista única ou vista quad. Pode descodificar um
máximo de quatro fluxos de vídeo MPEG‑4 ao mesmo
tempo. Controla remotamente o modo de visualização
através de um sistema de gestão como o VIDOS. Em
alternativa, o VIP XD pode controlar directamente um
ecrã VGA; assim sendo, é ideal para aplicações como
painéis de monitores de ecrã plano.
O VIP XD encontra-se disponível como um modelo de
áudio, proporcionando comunicação áudio
bidireccional monocanal em paralelo com o vídeo.
Para além da interface do nível de linha standard,
possui amplificadores integrados para estabelecer a
ligação directamente a um microfone e altifalante.
Com um tamanho ultracompacto, o VIP XD é ideal para
aplicações baseadas em soluções compactas.

Funções

Segurança de acesso
Os descodificadores VIP XD oferecem vários níveis de
segurança para aceder à rede, à unidade e aos canais
de dados. Para além de estarem protegidos por uma
palavra-passe de dois níveis, suportam a autenticação
802.1x através de um servidor RADIUS para fins de
identificação. Pode garantir segurança de acesso
através de um browser de Internet com o protocolo
HTTPS, mediante a utilização de um certificado SSL
armazenado na unidade. Para uma protecção total dos
dados, cada canal de comunicação (vídeo, áudio ou
E/S série) pode ser encriptado de forma independente
usando o AES com chaves de 128 bits, uma vez
aplicada a Encryption Site License.

Elevado Desempenho
Transmite vídeo IP para um descodificador de vídeo
VIP XD de elevado desempenho e apresenta-o com a
mais recente definição num monitor CCTV analógico
ou num monitor VGA de grandes dimensões com ecrã
plano. O VIP XD pode suportar até quatro fluxos de
vídeo MPEG‑4 com resolução e velocidade de
fotogramas máximas, exibindo-os em vista quad. Em
vista única pode exibir H.264, MPEG‑4 ou MPEG‑2.



Actualização fácil
Actualize remotamente os descodificadores VIP XD
sempre que estiver disponível um novo firmware.
Assim, garante que os produtos estão sempre
actualizados, protegendo o seu investimento com o
mínimo de esforço.

Certificados e Aprovações

Homologações

  

Segurança

Região Número

 CEI 60950

Compatibilidade electromagnética

Região Número

U.E. EN55103-1, equipamento de áudio e vídeo

 EN55103-2, equipamento de áudio e vídeo

 EN50130-4, sistemas de alarme

 EN55022, equipamento de tecnologias de
informação

 EN55024, equipamento de tecnologias de
informação

 EN61000-3-2

 EN61000-3-3

E.U.A. FCC 47 CFR Capítulo 1 Parte 15

Região Certificação

Europa CE VIP XD

CE VIP-X-PS

EUA UL VIP X

UL Directoria de certificações online UL (li-
gação)

Planeamento

Dimensões em mm (pol.)

Conectores e indicadores frontais

Modelo sem áudio

1 Saída de vídeo 2 VGA

Modelo de áudio
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1 Saída de vídeo 4 Saída de linha

2 Entrada de linha 5 VGA

3 Entrada de microfone, saída
de altifalante

  

Conectores e indicadores posteriores

Todos os modelos

1 Reset: predefinição 4 LED de ligação

2 Entrada de alarme, saída
de relé, alimentação, COM
(RS‑232/422/485)

5 LED de tráfego

3 LED de alimentação 6 10/100 Base‑T Fast
Ethernet

Kit de montagem em bastidor (opcional)

Peças incluídas

Quantidade Componente

1 VIP XD descodificador de fluxo único/quad ou

 VIP XDA descodificador de fluxo único/quad com áudio

1 Fonte de alimentação com ficha de modelo internacional

1 Cabo de modem nulo RS‑232

1 Guia de instalação rápida

1 CD-ROM com software e documentação

Especificações Técnicas

Especificações
eléctricas

 

Fonte de alimentação VIP‑X‑PS incluído na embalagem

Tensão de entrada 12 a 24 Vdc

Consumo de energia Aprox. 7 VA

Entrada/saída  

Vídeo 1 saída

• conector BNC

• Impedância 75 ohm

• sinal Analógico de vídeo composto, 1 Vpp, NTSC
ou PAL

VGA 1 saída

• conector Sub-D de 15 pinos

• sinal 1 Vpp, RGB analógico

Áudio (só na versão
áudio)

1 x entrada de linha mono, 1 x saída de linha
mono, 1 x entrada de microfone, 1 x saída
de altifalante

• conector 2 x jack estéreo de 3,5 mm, 1 x CombiCon

• sinal de entrada
de linha

típico de 9 kohm, máx. de 5,5 Vpp

• sinal de saída
de linha

Mín. de 16 Ohm, máx. de 3,0 Vpp.

• sinal de
microfone

típico de 2 kohm, máx. de 2,8 Vpp a -20 dB,
típico de 2,3 Vpp

• sinal de
altifalante

mín. de 4 ohm, máx. de 6 Vpp, 1 W RMS

Alarme 4 x entrada

• conector Grampo (tipo de contacto sem isolamento)

• resistência de
activação

máx. de 10 ohm

Relé 1 saída

• conector Grampo

• sinal 30 Vpp (SELV), 2 A

Porta COM Grampo, RS‑232/422/485

Vídeo  

Normas H.264 BP+ (ISO/CEI 14496-10)
MPEG‑4, MPEG‑2

  

Taxas de dados Até 6 Mbps por fluxo

Resolução Horizontal x vertical PAL/NTSC

• 4CIF 704 x 576/480

• 2CIF 704 x 288/240

• 2/3 D1 464 x 576/480

• 1/2 D1 352 x 576/480

• CIF 352 x 288/240

• QCIF 176 x 144/120

Estrutura GOP I, IP

Atraso IP geral 120 ms (MPEG‑4)
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Áudio (só na versão
áudio)

 

Norma G.711; 300 Hz a 3,4 kHz

Taxa de dados 80 kbps com uma taxa de amostragem de
8 kHz

Rede  

Ethernet 10/100 Base‑T, detecção automática, half/
full duplex, RJ45

Protocolos RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP,
SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802,1x

Encriptação TLS 1.0, SSL, AES (opcional)

Controlo  

Actualização de
software

Flash ROM, programação remota

Configuração Configuration Manager ou browser de
Internet

Especificações
mecânicas

 

Dimensões (A x L x P) 26 x 85 x 107 mm (1,02 x 3,35 x 4,21 pol.)

Peso Aprox. 0,3 kg (0,66 lb)

Aspectos ambientais  

Temperatura de
funcionamento

0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F)
temperatura ambiente

Humidade relativa 0 a 95 % de humidade do ar, sem
condensação

Valor térmico máx. de 24 BTU/h

Como encomendar

VIP-XD
Descodificador H.264/MPEG-4/MPEG-2 de fluxo único/
quad, E/S série, entrada de alarme, relé
N.º de encomenda VIP-XD

VIP-XDA
Descodificador H.264/MPEG-4/MPEG-2 de fluxo único/
quad, áudio, E/S série, entrada de alarme, relé
N.º de encomenda VIP-XDA

Acessórios de hardware

VIP‑X-PS
Fonte de alimentação
N.º de encomenda VIP-X-PS

Opções de software

BVIP AES com encriptação de 128 bits
Encryption Site License de 128 bits BVIP AES. Esta
licença é necessária apenas uma vez por instalação.
Permite a comunicação encriptada entre dispositivos e
estações de gestão BVIP.
N.º de encomenda MVS-FENC-AES

IP Matrix
Licença para descodificador IP Matrix para configurar
sistemas de vigilância CCTV baseados em IP com até
32 câmaras e até 10 monitores controlados através de
um teclado IntuiKey, sem necessidade de operação
por computador.
N.º de encomenda MVC-FIPM
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