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Αυτοί οι εξαιρετικά μικρού μεγέθους κωδικοποιητές βίντεο
IP υποστηρίζουν δύο κανάλια βίντεο τα οποία μπορούν να
μετατρέψουν τόσο τα σήματα PAL όσο και τα NTSC σε
βίντεο MPEG‑4 , σε ρυθμό έως και 25/30 εικόνες το
δευτερόλεπτο σε κάθε κανάλι. Ένα πρόγραμμα περιήγησης
στο Διαδίκτυο ή το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
βίντεο της Bosch μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν
εικόνες.

Ο VIP X2 διατίθεται ως μοντέλο ήχου VIP X2A, που
προσφέρει αμφίδρομη ηχητική επικοινωνία παράλληλα με
βίντεο. Εκτός από τις τυπικές διασυνδέσεις επιπέδου
γραμμής και για τα δύο κανάλια ήχου, διαθέτει
ενσωματωμένους ενισχυτές για σύνδεση με μικρόφωνο και
ηχείο για απευθείας σύνδεση με το κανάλι 1.

Περιγραφή λειτουργ.

Προβολή
Προβάλλετε το βίντεο σε ένα PC με χρήση του
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βίντεο της Bosch,
ή ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο.
Ενσωματώστε το σε άλλα συστήματα διαχείρισης βίντεο με
χρήση του Bosch VideoSDK.

Παρουσιάστε εικόνες με ευκρίνεια σε αναλογικές οθόνες
CCTV, σε μεγάλα μόνιτορ επίπεδης οθόνης ή σε
τηλεοράσεις, μέσω δρομολόγησης του βίντεο IP σε έναν
υψηλής απόδοσης αποκωδικοποιητή βίντεο VIP XD ή ένα
VIDOS Monitor Wall.

Εγγραφή
Ο VIP X2 διαθέτει πολλές επιλογές εγγραφής:

• τοπικά σε σκληρό δίσκο USB,
• σε συσκευές iSCSI συνδεδεμένες στο δίκτυο,
• κεντρικά, με τη βοήθεια δικτυακών συσκευών εγγραφής

βίντεο.
Εάν υπάρχει διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος σε συσκευή
iSCSI RAID, επιτρέπει στον VIP X2 να λειτουργεί ως
συμβατική συσκευή DVR, καθώς και να μεταδίδει ροές
ζωντανού βίντεο υψηλής απόδοσης μέσω του δικτύου.

Διπλή ροή βίντεο
Ο VIP X21 χρησιμοποιεί διπλή ροή για να παράγει δύο
ανεξάρτητες ροές βίντεο μέσω IP ανά κανάλι, εάν υπάρχει
διαθέσιμη επαρκής υπολογιστική ισχύς. Αυτό επιτρέπει την
προβολή και την εγγραφή βίντεο σε δύο διαφορετικά
επίπεδα ποιότητας, για τη εξοικονόμηση χώρου στο σκληρό
δίσκο και εύρους ζώνης. Προγραμματίστε τον για να
αποστείλετε e‑mail με συνημμένες εικόνες JPEG όταν έχει
ενεργοποιηθεί από συναγερμό.

Κωδικοποιητής βίντεο δύο καναλιών
VIP X2

▶ Κωδικοποιητής 2 καναλιών με διπλή ροή

▶ Υψηλής ποιότητας MPEG‑4 από QCIF σε 4CIF

▶ Εγγραφή σε USB και συσκευή iSCSI

▶ Εξαιρετικά μικρό μέγεθος

▶ Ροή Multicast και Internet

▶ Είσοδοι συναγερμού και έξοδος ρελέ

www.boschsecutity.gr
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Ασφάλεια πρόσβασης
Οι κωδικοποιητές VIP X2 προσφέρουν διάφορα επίπεδα
ασφαλείας για την πρόσβαση του δικτύου, της μονάδας και
των καναλιών δεδομένων. Εκτός από προστασία τριών
επιπέδων μέσω κωδικού πρόσβασης, υποστηρίζουν έλεγχο
ταυτότητας 802.1x με τη βοήθεια ενός διακομιστή RADIUS
για αναγνώριση. Μπορείτε να εξασφαλίσετε την πρόσβαση
μέσω προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο με το
πρωτόκολλο HTTPS, με τη βοήθεια ενός πιστοποιητικού
SSL που αποθηκεύεται στη μονάδα. Για καθολική
προστασία των δεδομένων, κάθε κανάλι επικοινωνίας —
βίντεο, ήχου ή σειριακής εισόδου/εξόδου— μπορεί να
υποστεί κρυπτογράφηση AES με κλειδιά 128 bit, εφόσον
εφαρμοστεί η άδεια χρήσης λογισμικού Encryption Site
License.

Ευφυΐα
Ο VIP X2 διαθέτει αυξημένη ευφυΐα που περιλαμβάνει
ανίχνευση απώλειας βίντεο, μασκάρισμα, μη
εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, αλλοίωση της εστίασης και
εκτροπή της κάμερας από την κανονική θέση της. Αυτές οι
δυνατότητες ανίχνευσης παρέχουν τη δυνατότητα
ανίχνευσης τυχόν απόπειρας μη εξουσιοδοτημένης
παρέμβασης στην κάμερα για διάφορους ενοποιημένους
λόγους που αφορούν την εικόνα. Η Bosch προσφέρει
επίσης την τεχνολογία Ευφυούς ανίχνευσης κίνησης στο
βίντεο (Intelligent Video Motion Detection, IVMD) στον
προαιρετικό εξοπλισμό, με τη χορήγηση ειδικής αδείας
χρήσης. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την ανάλυση
περιεχομένου βίντεο (Video Content Analysis, VCA) απ'
ευθείας στην είσοδο βίντεο, για ακόμη πιο προηγμένη VCA.

Αυτές οι πανίσχυρες συσκευές αντιπροσωπεύουν την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την υψηλής απόδοσης
μετάδοση βίντεο μέσω IP σε εφαρμογές CCTV σήμερα.

Εύκολη αναβάθμιση
Μπορείτε να αναβαθμίζετε τους κωδικοποιητές VIP X2 από
απόσταση, κάθε φορά που καθίσταται διαθέσιμο ένα νέο
υλικολογισμικό. Αυτό διασφαλίζει την ενημέρωση των
προϊόντων, με αποτέλεσμα την προστασία της επένδυσής
σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια.

Εγκρίσεις χωρών

Εγκρίσεις

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE VIP X

Η.Π.Α. UL VIP X

UL online certifications directory (link)

Ασφάλεια

IEC 60950

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Περιοχή Αριθμός

Ε.Ε. EN55103‑1 περί εξοπλισμού βίντεο και ήχου

EN55103‑2 περί εξοπλισμού βίντεο και ήχου

EN50130‑4 περί συστημάτων συναγερμού

EN55022 περί εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφο-
ριών (ITE)

EN55024 περί εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφο-
ριών (ITE)

EN61000‑3‑2

EN61000‑3‑3

Η.Π.Α. FCC 47 CFR Κεφάλαιο 1 Τμήμα 15

Προγραμματισμός

Διαστάσεις σε mm (ίντσες)

Υποδοχές σύνδεσης και ενδεικτικές λυχνίες στην
πρόσοψη

Μοντέλο χωρίς ήχο

1 Είσοδος βίντεο 1 2 Είσοδος βίντεο 2
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Μοντέλο ήχου

1 Είσοδος βίντεο 1 4 Έξοδος γραμμής

2 Είσοδος γραμμής 5 Είσοδος βίντεο 2

3 Είσοδος μικροφώνου, έξοδος
ηχείου

Υποδοχές σύνδεσης και ενδεικτικές λυχνίες στο πίσω
μέρος

Όλα τα μοντέλα

1 Θύρα USB 5 LED σύνδεσης

2 Επαναφορά: εργοστασιακή
προεπιλογή

6 LED κυκλοφορίας σημάτων

3 Είσοδος συναγερμού, έξοδος
ρελέ, COM
(RS-232/422/485)

7 Σύνδεση Fast Ethernet Base-
T 10/100

4 LED λειτουργίας

Κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα (προαιρετικό)

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Είδος

1 Κωδικοποιητής βίντεο δύο καναλιών VIP X2, ή

Κωδικοποιητής βίντεο/ήχου δύο καναλιών VIP X2A

1 Πρόσθετο τροφοδοτικό παγκόσμιας χρήσης

1 RS‑232 Καλώδιο null modem

1 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

1 CD-ROM με λογισμικό και τεκμηρίωση

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηρι-
στικά

Παροχή ρεύματος VIP‑X‑PS, περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Τάση εισόδου 12 έως 24 VDC

Κατανάλωση ισχύος Περ. 10 VA

Υποδοχές εισόδου/εξό-
δου

Βίντεο 2 είσοδοι

• Σύνδεσμος BNC

• Σύνθετη αντίσταση 75 ohm, με δυνατότητα μεταγωγής

• Σήμα Σύνθετο αναλογικό, 0,7 έως 1,2 Vpp, NTSC ή
PAL

Ήχος (μόνο στην έκδοση
με ήχο)

1 είσοδος μονοφωνικής γραμμής, 1 έξοδος μο-
νοφωνικής γραμμής, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 x
έξοδος ηχείου

• Σύνδεσμος 2 στερεοφωνικές υποδοχές των 3,5 mm,
1 CombiCon

• Είσοδος γραμμής
σήματος

9 kohm τυπική τιμή, 5,5 Vpp μέγ.

• Έξοδος γραμμής
σήματος

16 ohm ελάχ., 3,0 Vpp μέγ.

• Μικρόφωνο σήμα-
τος

2 kohm τυπική τιμή, 2,8 Vpp μέγ. σε -20 dB,
2,3 Vpp τυπική τιμή

• Ηχείο σήματος 4 ohm ελάχ., 6 Vpp μέγ., 1 W RMS

Συναγερμός 4 είσοδοι

• Σύνδεσμος Σφιγκτήρας (επαφή μη απομονωμένου περιβλή-
ματος)

• Αντίσταση ενεργο-
ποίησης

10 ohm μέγ.

Ρελέ 1 έξοδος

• Σύνδεσμος Σφιγκτήρας

• Σήμα 30 Vpp, 2 A

Θύρα COM Σφιγκτήρας, RS‑232/422/485

www.boschsecutity.gr
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Βίντεο

Πρότυπα MPEG‑4, M‑JPEG, JPEG

Ρυθμοί μετάδοσης δεδο-
μένων

9,6 kbps έως 6 Mbps ανά κανάλι

Ανάλυση Οριζόντια x κατακόρυφη PAL/NTSC

• 4CIF 704 x 576/480 (25/30 ips*)

• 2CIF 704 x 288/240 (25/30 ips*)

• 2/3 D1 464 x 576/480 (25/30 ips*)

• 1/2 D1 352 x 576/480 (25/30 ips*)

• CIF 352 x 288/240 (25/30 ips*)

• QCIF 176 x 144/120 (25/30 ips*)

* Ανάλογα με το περιεχόμενο της εικόνας και την
κίνηση

Δομή GOP I, IP

Συνολική καθυστέρηση IP 120 ms

Ρυθμός καρέ 1 έως 50/60 (PAL/NTSC)

Ήχος (μόνο στην έκδο-
ση με ήχο)

Τυπικό G.711, 300 Hz έως 3,4 kHz

Ταχύτητα μετάδοσης δε-
δομένων

80 kbps σε συχνότητα δειγματοληψίας 8 kHz

Δίκτυο

Ethernet 10/100 Base‑T, αυτόματη ανίχνευση, απλής/
πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας, RJ45

Πρωτόκολλα RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP,
SNMP, 802,1x

Κρυπτογράφηση TLS 1,0, SSL, AES (προαιρετικά)

Έλεγχος

Ενημέρωση λογισμικού Flash ROM, δυνατότητα απομακρυσμένου προ-
γραμματισμού

Διαμόρφωση Μέσω του λογισμικού Configuration Manager ή
ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο

Συνδέσεις

Θύρα USB 1 USB 2.0 υψηλής ταχύτητας, για τροφοδοσία
2,5 W μέγ.

Μηχανικά χαρακτηριστι-
κά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 26 x 85 x 107 mm (1,02 x 3,35 x 4,21 in)

Βάρος Περ. 0,2 kg (0,44 lb)

Περιβαλλοντικά χαρα-
κτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 °C έως +40 °C (+32 °F έως +104 °F) θερμο-
κρασία περιβάλλοντος

Σχετική υγρασία 20 έως 80%, ατμοσφαιρική υγρασία, χωρίς συ-
μπύκνωση

Θερμική τιμή 82 BTU/h μέγ.

Πληροφορίες παραγγελίας

VIPX2
MPEG-4 Κωδικοποιητής dual-stream 2 κανα-
λιών, USB, σειριακή είσοδος/έξοδος, είσοδος
συναγερμού και ρελέ

VIPX2

VIPX2A
MPEG-4 Κωδικοποιητής dual-stream 2 κανα-
λιών, USB, ήχος, σειριακή είσοδος/έξοδος,
είσοδος συναγερμού, ρελέ

VIPX2A

Αξεσουάρ υλικού

DVA-12T-04075RA iSCSI Συστοιχία δίσκων
12 φατνίων
4 HDD, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA iSCSI Συστοιχία δίσκων
12 φατνίων
12 HDD, 9 TB

DVA-12T-12100RA

VIPRMK1HU
VIP X/10/1000 Κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα
για 5 μονάδες (1HU)

VIPRMK1HU

VIP‑X-PS
Παροχή ρεύματος

VIP-X-PS

Αξεσουάρ λογισμικού

SFT-VASA Υβριδικό IP - Αναλογικό βίντεο/
Βίντεο μητρώου μέσω του λογισμικού
ολοκλήρωσης IP

SFT-VASA

MVC-FENC-AES BVIP Κρυπτογράφηση AES
128 Bit
Άδεια χρήσης λογισμικού κρυπτογράφησης
BVIP AES 128 bit Encryption Site License.
Αυτή η άδεια απαιτείται μόνο μία φορά κατά
την εγκατάσταση. Επιτρέπει την κρυπτογραφη-
μένη επικοινωνία μεταξύ κωδικοποιητών BVIP,
αποκωδικοποιητών και σταθμών διαχείρισης.

MVC-FENC-AES

Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr
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