
System telewizji przemysłowej (CCTV) | VIP X2 Dwukanałowy nadajnik wizyjny

Sieciowe nadajniki wizyjne o bardzo małych rozmiarach
obsługują dwa kanały wizyjne, które mogą konwertować
sygnał PAL i NTSC do formatu MPEG‑4 z prędkością do
25/30 obrazów/s dla każdego z kanałów. Obraz może być
odbierany i wyświetlany przy pomocy systemu do
zarządzania sygnałem wizyjnym firmy Bosch i/lub
przeglądarki internetowej.

Nadajnik VIP X2 jest dostępny w wersji fonicznej jako
model VIP X2A, zapewniając, wraz z komunikacją wizyjną,
dwukierunkową komunikację foniczną. Oprócz
standardowego interfejsu o poziomie linii dla obu
kanałów, urządzenie posiada wbudowane wzmacniacze
umożliwiające bezpośrednie dołączenie mikrofonu i
głośnika do kanału 1.

Podstawowe funkcje

Przeglądanie
Obraz można oglądać na ekranie komputera przy użyciu
systemu do zarządzania sygnałem wizyjnym firmy Bosch
lub przeglądarki internetowej. Urządzenie można
zintegrować z innymi systemami zarządzania sygnałem
wizyjnym za pomocą pakietu narzędzi programistycznych
Bosch VideoSDK.

Obraz może być wyświetlany na monitorach analogowych
CCTV, na dużych, płaskich monitorach lub telewizorach,
jeśli sygnał jest przesyłany przez sieć IP do wydajnego
odbiornika wizyjnego VIP XD lub programu VIDOS Monitor
Wall.

Zapis
Urządzenie VIP X2 oferuje wiele opcji zapisu:

• lokalnie na dysku twardym USB,
• na podłączonych do sieci urządzeniach iSCSI,
• centralnie, za pomocą sieciowych rejestratorów

wizyjnych.
Pamięć masowa RAID iSCSI pozwala korzystać z nadajnika
VIP X2 jako konwencjonalnego rejestratora cyfrowego lub
nadajnika strumieniowej transmisji na żywo sygnału
wizyjnego przez sieć.

Podwójne strumieniowanie
Nadajnik VIP X2 generuje dwa niezależne strumienie
wizyjne IP w każdym kanale pod warunkiem, że jest
dostępna wystarczająca moc obliczeniowa. Umożliwia to
przeglądanie i zapis na dwóch różnych poziomach jakości i
oszczędność miejsca na dysku oraz szerokości pasma.
Nadajnik można zaprogramować, aby w przypadku alarmu
wysyłał wiadomość e‑mail z dołączonymi obrazami w
formacie JPEG.

VIP X2 Dwukanałowy nadajnik wizyjny
▶ Dwukanałowy nadajnik z podwójnym

strumieniowaniem

▶ Wysokiej jakości sygnał MPEG‑4 przy kodowaniu od
QCIF do 4CIF

▶ Zapis w pamięci USB i poprzez łącze iSCSI

▶ Bardzo małe wymiary

▶ Multicasting i strumieniowanie w sieci Internet

▶ Wejścia alarmowe i wyjście przekaźnikowe
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Bezpieczeństwo dostępu
Nadajniki VIP X2 oferują różne poziomy bezpieczeństwa
dostępu do sieci, nadajnika oraz kanałów danych. Poza
trzypoziomową ochroną za pomocą hasła, umożliwiają
autoryzację 802.1x przez serwer RADIUS. Urządzenie
zawiera certyfikat SSL, co umożliwia zabezpieczenie
dostępu z przeglądarki internetowej za pomocą protokołu
HTTPS. Po zastosowaniu licencji na szyfrowanie
(Encryption Site License) można zapewnić całkowitą
ochronę danych przez niezależne szyfrowanie każdego
kanału komunikacyjnego — wizyjnego, fonicznego lub
szeregowego danych we/wy — algorytmem AES przy użyciu
kluczy 128-bitowych.

Inteligencja
Nadajnik VIP X2 obsługuje zaawansowane, inteligentne
funkcje, takie jak wykrywanie zaniku obrazu, maskowanie,
zakrywanie, rozogniskowanie i przestawienie kamery.
Pozwala to na wykrywanie sabotażu przy kamerze. Firma
Bosch oferuje dodatkową opcję wymagającą licencji:
Inteligentną wizyjną detekcję ruchu (IVMD). Umożliwia
ona zaawansowaną analizę zawartości obrazu (VCA)
bezpośrednio na wejściu wizyjnym.

Te wszechstronne urządzenia oferują najwyższe obecnie
dostępne parametry transmisji obrazu przez sieci IP na
potrzeby systemów CCTV.

Łatwość aktualizacji
Po pojawieniu się nowej wersji oprogramowania
układowego nadajniki VIP X2 można zdalnie
zaktualizować. Dzięki temu można z łatwością korzystać z
najnowszych funkcji produktu.

Certyfikaty i świadectwa

Zgodność

Region Certyfikacja

Europa CE VIP X

Stany
Zjednoczone

UL VIP X

UL online certifications directory (link)

Bezpieczeństwo

IEC 60950

Kompatybilność elektromagnetyczna

Region Numer

Unia Europejska EN55103‑1 Sprzęt audio i wideo

EN55103‑2 Sprzęt audio i wideo

EN50130‑4 Systemy alarmowe

EN55022 ITE

EN55024 ITE

Region Numer

EN61000‑3‑2

EN61000‑3‑3

Stany Zjednoczone FCC 47 CFR Rozdział 1 Część 15

Planowanie

Wymiary w mm (calach)

Złącza i wskaźniki z przodu

Model bez obsługi dźwięku

1 Wejście wizyjne 1 2 Wejście wizyjne 2

Model foniczny
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1 Wejście wizyjne 1 4 Wyjście liniowe

2 Wejście liniowe 5 Wejście wizyjne 2

3 Wejście mikrofonowe, wyjście
głośnikowe

Złącza i wskaźniki z tyłu

Wszystkie modele

1 Port USB 5 Wskaźnik LED połączenia

2 Reset: przywrócenie ustawień
fabrycznych

6 Wskaźnik LED ruchu w sieci

3 Wejście alarmowe, wyjście
przekaźnikowe, zasilanie, port
szeregowy (RS-232 / 422 /
485)

7 10/100 Base‑T Fast Ethernet

4 Wskaźnik LED zasilania

Zestaw do montażu w szafie typu Rack (opcjonalnie)

Dołączone części

Ilość Element

1 Dwukanałowy nadajnik strumienia wizyjnego VIP X2 lub

Dwukanałowy nadajnik strumienia wizyjnego/fonicznego
VIP X2A

1 Zasilacz sieciowy o szerokim zakresie napięć wejściowych

1 Kabel szeregowy RS‑232 (nullmodem)

1 Instrukcja szybkiej instalacji

1 Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Zasilacz VIP‑X‑PS zawarty w zestawie

Napięcie wejściowe 12 do 24 VDC

Pobór mocy Ok. 10 VA

Wejście/wyjście

Sygnał wizyjny 2 wejścia

• Złącze BNC

• Impedancja 75 Ω, z przełączanym dopasowaniem

• Sygnał Analogowy kompozytowy, 0,7–1,2 Vpp, NTSC
lub PAL

Dźwięk (tylko w wersji z
obsługą dźwięku)

1 wejście monofoniczne liniowe, 1 wyjście mo-
nofoniczne liniowe, 1 wejście mikrofonowe, 1
wyjście głośnika

• Złącze 2 gniazda stereo 3,5 mm, 1 złącze CombiCon

• Wejście liniowe
sygnału

9 kΩ (typowo), 5,5 Vpp (maks.)

• Wyjście liniowe
sygnału

16 Ω (min.), 3,0 Vpp (maks.)

• Sygnał mikrofonu 2 kΩ (typowe), 2,8 Vpp (maks.) przy -20 dB,
2,3 Vpp (typowo)

• Sygnał głośnika 4 Ω (min.), 6 Vpp (maks.), RMS 1 W

Alarm 4 wejścia

• Złącze Zaciskowe (nieizolowany styk zwierny)

• Rezystancja załą-
czenia

10 Ω (maks.)

Przekaźnik 1 wyjście

• Złącze Zacisk

• Sygnał 30 Vpp, 2 A

Port COM Zaciskowy, RS‑232/422/485

Sygnał wizyjny

Standardy MPEG‑4, M‑JPEG, JPEG

Szybkość przesyłania da-
nych

9,6 kb/s do 6 Mb/s w każdym kanale

Rozdzielczość Poz. x pion. PAL/NTSC

• 4CIF 704 x 576/480 (25/30 obrazów/s*)

• 2CIF 704 x 288/240 (25/30 obrazów/s*)

• 2/3 D1 464 x 576/480 (25/30 obrazów/s*)

• 1/2 D1 352 x 576/480 (25/30 obrazów/s*)

• CIF 352 x 288/240 (25/30 obrazów/s*)

• QCIF 176 x 144/120 (25/30 obrazów/s*)

* W zależności od zawartości obrazu i ruchu

Struktura GOP I, IP

Całkowite opóźnienie
sygnału IP

120 ms

Częstotliwość odświeża-
nia

1 do 50/60 (PAL/NTSC)

www.boschsecurity.pl
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Dźwięk (tylko w wersji
z obsługą dźwięku)

Standard G.711; 300 Hz do 3,4 kHz

Przepływność binarna 80 kb/s przy częstotliwości próbkowania 8 kHz

Sieć

Sieć Ethernet 10/100 Base‑T, z automatycznym wykrywa-
niem, komunikacja pół- lub pełnodupleksowa,
RJ45

Protokoły RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP,
SNMP, 802.1x

Szyfrowanie TLS 1.0, SSL, AES (opcja)

Sterowanie

Aktualizacja oprogramo-
wania

Pamięć Flash ROM, programowana zdalnie

Konfiguracja Configuration Manager lub przeglądarka inter-
netowa

Połączenia

Port USB 1 port USB 2.0, maks. 2,5 W

Parametry mechanicz-
ne

Wymiary (wys. x szer. x
gł.)

26 x 85 x 107 mm

Ciężar Ok. 0,2 kg

Parametry środowisko-
we

Temperatura pracy 0°C ÷ +40°C

Wilgotność względna 20 ÷ 80%, bez kondensacji

Wartość termiczna Maks. 82 BTU/h

Zamówienia - informacje

VIPX2
Dwustrumieniowy, dwukanałowy nadajnik
MPEG-4, port USB, wyjście / wejście szere-
gowe, wejście alarmowe i przekaźnik

VIPX2

VIPX2A
Dwustrumieniowy, dwukanałowy nadajnik
MPEG-4, port USB, obsługa dźwięku, wyj-
ście / wejście szeregowe, wejście alarmowe,
przekaźnik

VIPX2A

Sprzęt

Macierz dyskowa iSCSI
DVA-12T-04075RA, 12 wnęk
4 dyski twarde, łącznie 3 TB

DVA-12T-04100RA

Macierz dyskowa iSCSI
DVA-12T-12075RA, 12 wnęk
12 dysków twardych, łącznie 9 TB

DVA-12T-12100RA

VIPRMK1HU
VIP X/10/1000 Zestaw do montażu w szafie
typu Rack (5 urządzeń o wysokości 1 U)

VIPRMK1HU

VIP‑X-PS
Zasilanie

VIP-X-PS

Programy

SFT-VASA Hybrid IP - Oprogramowanie
integracyjne do transmisji obrazu przez
sieć IP przy użyciu krosownic analogowych

SFT-VASA

MVC-FENC-AES BVIP AES 128-bitowy
algorytm szyfrowania
Licencja na 128‑bitowy algorytm szyfrowania
AES BVIP. Dla każdej instalacji wymagana jest
tylko jedna licencja. Umożliwia ona szyfrowa-
nie komunikacji między nadajnikami, odbior-
nikami i stanowiskami zarządzania BVIP.

MVC-FENC-AES

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl
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