
Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως | VIP X1600 Αρθρωτός κωδικοποιητής βίντεο υψηλής απόδοσης

Ο VIP X1600 της Bosch είναι ένας δομοστοιχειακός, υψηλής
απόδοσης κωδικοποιητής βίντεο από κάμερα κλειστού
κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). Κάθε VIP X1600 είναι μια
μονάδα 4 x 4, η οποία μπορεί να δεχθεί μέχρι και τέσσερα
δομοστοιχεία για την εναλλαγή των οποίων δεν απαιτείται
τερματισμός λειτουργίας του συστήματος — το καθένα με
τέσσερις εισόδους αναλογικού ήχου/βίντεο. Ο VIP X1600
προσφέρει βίντεο MPEG‑4 σε πραγματικό χρόνο μέσω
δικτύου IP. Προβάλλετέ το σε ένα PC με χρήση του Video
Management System της Bosch με ή χωρίς το
πληκτρολόγιο IntuiKey της Bosch. Εναλλακτικά, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Το
VideoSDK της Bosch διαθέτει τα μέσα για να ενσωματώσει
τον VIP X1600 σε άλλα συστήματα διαχείρισης βίντεο.

Αυτές οι πολυκαναλικές συσκευές υψηλής απόδοσης με την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε εγγραφές iSCSI,
προσφέρουν σήμερα κορυφαία απόδοση βίντεο μέσω IP για
CCTV.

Επισκόπηση συστήματος

1 VIP X1600 με 16 αναλογικές κάμερες, δικτυακά συνδεδεμένη συσκευή
αποθήκευσης iSCSI, ή μόνο μετάδοση ροής

2 2 x VIP X1600 με 16 αναλογικές κάμερες

3 Απ' ευθείας συνδεδεμένη συσκευή iSCSI RAID

4 Δικτυακά συνδεδεμένη μονάδα iSCSI RAID

5 Διακομιστής NVR με σύνδεση SCSI σε πολύ μεγάλη μονάδα RAID > 12 TB

6 Σταθμός διαχείρισης με IntuiKey

VIP X1600 Αρθρωτός κωδικοποιητής
βίντεο υψηλής απόδοσης

▶ Μέχρι 16 κανάλια εισόδου βίντεο

▶ Αρθρωτή και επεκτάσιμη δομή, με δομοστοιχεία βίντεο
"θερμής" εναλλαγής

▶ Aπευθείας ή δικτυακά συνδεδεμένη συσκευή iSCSI
RAID

▶ Διπλή ροή για υψηλή απόδοση αποθήκευσης

▶ Ρυθμοί μετάδοσης μέχρι και 25/30 εικόνων ανά δευτ.
σε ανάλυση 4CIF/D1

▶ Ευφυής ανίχνευση κίνησης στο βίντεο και ανίχνευση
προστασίας από παραβίαση της κάμερας

www.boschsecutity.gr
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7 VIP XD Αποκωδικοποιητές

8 Οθόνες

Περιγραφή λειτουργ.

Ευφυΐα
Οδηγώντας την ευφυΐα στο αποκορύφωμά της, ο VIP X1600
διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία ευφυών μεθόδων
ανάλυσης βίντεο IVA της Bosch, που συμπεριλαμβάνει
ανίχνευση απώλειας βίντεο και ανίχνευση παραβίασης, (π.χ.
ομοιόμορφη εικόνα που προκαλείται από μασκάρισμα, μη
εξουσιοδοτημένη παρέμβαση και αλλοίωση της εστίασης).
Επίσης ανιχνεύει σενάρια εκτροπής της κάμερας από την
κανονική θέση της — παρέμβαση που προκαλείται
ανακατευθύνοντας ολόκληρη την κάμερα. Με γνώμονα την
αξιοπιστία, ο VIP X1600 διαθέτει δομοστοιχεία βίντεο για την
εναλλαγή των οποίων δεν απαιτείται τερματισμός λειτουργίας
του συστήματος, διπλές εισόδους πλεονάζοντος
τροφοδοτικού ισχύος, και διπλές πλεονάζουσες θύρες
δικτύου.

Εγγραφή
O VIP X1600 υποστηρίζει δυνατότητα εξωτερικής
αποθήκευσης, είτε με απευθείας σύνδεση στη μονάδα (η
τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις εγγραφές) είτε μέσω
ενός δικτύου IP σε μία κεντρική δικτυακή συσκευή εγγραφής
βίντεο (NVR). Για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις
εγγραφές, προσαρμόστε μία μονάδα iSCSI RAID απευθείας
στον VIP X1600, καθιστώντας έτσι την απόδοση εγγραφής του
συστήματος εντελώς ανεξάρτητη από την απόδοση του
δικτύου. Η συσκευή αποθήκευσης iSCSI RAID επιτρέπει
στον VIP X1600 να λειτουργεί ως συμβατική συσκευή DVR
και να μεταδίδει ροή ζωντανού βίντεο υψηλής απόδοσης
μέσω δικτύου. Εναλλακτικά, ο VIP X1600 έχει τη δυνατότητα
να εγγράφει κεντρικά με την αποστολή βίντεο IP σε ένα
σύστημα Bosch‑NVR.

Ο VIP X1600 μπορεί να χρησιμοποιεί μια συσκευή iSCSI RAID
από κοινού με άλλες μονάδες (όπως κάμερες Dinion IP
cameras ή πρόσθετους κωδικοποιητές VIP X1600). Κάθε
iSCSI RAID μπορεί να εγγράψει 31 κάμερες Dinion IP ή
124 κάμερες VIP X1600. Κάθε συσκευή iSCSI RAID μπορεί
να διαχειρίζεται μέχρι 200 Mbps εισερχομένου βίντεο.

Ο VIP X1600 υποστηρίζει το Bosch Video Recording
Manager (VRM), το ευέλικτο και επεκτάσιμο λογισμικό
διαχείρισης εγγραφής της Bosch. Επιτρέπει την ευέλικτη
εκχώρηση χώρου εγγραφής στο επίπεδο της κάμερας,
συμπεριλαμβανομένης της εξισορρόπησης φορτίου και
δυνατοτήτων πλεονασμού. Το VRM της Bosch είναι διαθέσιμο
ως αυτόνομο σύστημα ή ενσωματωμένο στο σύστημα
διαχείρισης βίντεο Video Management System της Bosch.

Ασφάλεια πρόσβασης
Τα δομοστοιχεία VIP X1600 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.

Υψηλές επιδόσεις
Μεταδώστε βίντεο IP σε έναν υψηλής απόδοσης
αποκωδικοποιητή βίντεο VIP XD και προβάλετέ το με
κορυφαία ευκρίνεια σε μία αναλογική οθόνη CCTV ή σε
μεγάλη, επίπεδη οθόνη VGA. Ένα VIDOS Monitor Wall μπορεί
κυριολεκτικά να προσφέρει ένα πλήρως επιτοίχιο, υψηλής
ποιότητας βίντεο σε πραγματικό χρόνο.

Οι συσκευές διαθέτουν δυνατότητες διπλής ροής για την
παραγωγή δύο ανεξάρτητων ροών βίντεο μέσω IP 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.

Ο VIP X1600 χρησιμοποιείται επίσης με VASA —λογισμικό
ενσωμάτωσης υβριδικού IP της Bosch— προσφέροντας στους
χρήστες Allegiant IntuiKey τη δυνατότητα προβολής μίας
κάμερας Allegiant ή μίας από ένα σύστημα IP.

Εύκολη αναβάθμιση
Μπορείτε να αναβαθμίζετε τα δομοστοιχεία VIP X1600 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

Ασφάλεια

Περιοχή Αριθμός

Ε.Ε. IEC 60950

Η.Π.Α. UL 60950
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Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Περιοχή Αριθμός

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

EN50130-4 περί συστημάτων συναγερμού

EN55022 περί εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών
(ITE)

EN55024 περί εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών
(ITE)

EN61000-3-2

EN61000-3-3

Η.Π.Α. FCC 47 CFR Κεφάλαιο 1 Τμήμα 15

AUS/NZ AS/NZS 3548

Προγραμματισμός

Δομοστοιχεία κωδικοποιητή
Όλα τα δομοστοιχεία κωδικοποιητή MPEG‑4 έχουν τέσσερις
εισόδους κάμερας που υποστηρίζουν διπλή ροή, εάν υπάρχει
διαθέσιμη επαρκής υπολογιστική ισχύς. Μπορούν επίσης να
λειτουργήσουν σε τρόπο λειτουργίας 2 καναλιών, εάν
απαιτείται μεγαλύτερη απόδοση ανά είσοδο κάμερας.
Συνδυασμοί ρυθμού καρέ με δομοστοιχεία 2 και 4 καναλιών
(PAL/NTSC):

4 κανάλια ανά δομο-
στοιχείο

2 κανάλια ανά δομο-
στοιχείο

4CIF/D1 12,5/15 ips* 25/30 ips*

2/3 D1 25/30 ips* 25/30 ips*

2CIF 25/30 ips* 25/30 ips*

* Ανάλογα με το περιεχόμενο της εικόνας και την κίνηση

1 2

Πρόσοψη

3 3 3 3
4

Πίσω μέρος, πλήρως εξοπλισμένο με 4 δομοστοιχεία βίντεο/
ήχου

5 6 7 8

Κοντινά πλάνα δομοστοιχείου

1 2 πλεονάζουσες συνδέσεις 10/100/1000 Base‑T Gigabit Ethernet

2 5 φωτοδίοδοι (LED) κατάστασης

3 4 δομοστοιχεία, το καθένα με 4 εισόδους βίντεο/ήχου

4 Πλεονάζουσες είσοδοι παροχής ρεύματος

5 4 είσοδοι συναγερμού ανά δομοστοιχείο

6 4 έξοδοι ρελέ ανά δομοστοιχείο

7 Θύρα COM (RS‑232/485) ανά δομοστοιχείο

8 Υποδοχή στέρεο ήχου στάθμης γραμμής ανά 2 κανάλια (μόνο στα δο-
μοστοιχεία βίντεο/ήχου)

VIP X1600 αξεσουάρ τοποθέτησης σε ικρίωμα

VIP X1600 συναρμολόγηση δομοστοιχείου

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

VIP X1600 Βασικό

Ποσότητα Είδος

1 VIP X1600BASE Βασικό σύστημα

1 Κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα 19 ιντσών

1 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

1 CD-ROM με λογισμικό και τεκμηρίωση

www.boschsecutity.gr
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Δεν συμπεριλαμβάνονται τα δομοστοιχεία και τα
τροφοδοτικά ισχύος, τα οποία πρέπει να παραγγελθούν
ξεχωριστά.

Δομοστοιχεία VIP X1600

Ποσότητα Είδος

1 VIP X1600M4S Δομοστοιχείο βίντεο 4 καναλιών ή

VIP X1600M4SA Δομοστοιχείο βίντεο/ήχου 4 καναλιών

1 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

VIP X1600 Αυτόνομο τροφοδοτικό

Ποσότητα Είδος

1 VIP‑X1600‑PS Αυτόνομο τροφοδοτικό (διατίθενται εκδόσεις EU/
US, UK και AUS)

1 Καλώδιο τροφοδοσίας (ένα για καθεμία από τις εκδόσεις EU/US)

Τεχνικά στοιχεία

Βασικό σύστημα

Παροχή ρεύματος

Τάση εισόδου 12 VDC, πλεονάζουσα (διπλές είσοδοι)

Κατανάλωση ισχύος Περίπου 60 VA, όταν είναι πλήρως εξοπλισμένο

Δίκτυο

Ethernet Διπλή θύρα 10/100/1000 Base‑T, αυτόματη ανί-
χνευση, απλής/ πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας,
RJ45

Μηχανικά χαρακτηρι-
στικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 44 x 440 x 210 mm (χωρίς στηρίγματα)
(17,3 x 8,3 x 1,7 in)

Έγχρωμη Ανθρακί

Βάρος Περ. 4,0 kg (8,4 lb) με 4 δομοστοιχεία

Περιβαλλοντικά χαρα-
κτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουρ-
γίας

0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)

Θερμοκρασία αποθή-
κευσης

0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)

Σχετική υγρασία 20 έως 80%, χωρίς συμπύκνωση

Θερμική τιμή 205 BTU/h

Δομοστοιχεία κωδικοποιητή

Υποδοχές εισόδου/
εξόδου

Βίντεο 4 είσοδοι

• Σύνδεσμος BNC

• Σύνθετη αντίστα-
ση

75 ohm, με δυνατότητα μεταγωγής

• Σήμα Σύνθετο αναλογικό, 0,7 to 1,2 Vpp , NTSC or PAL

Υποδοχές εισόδου/
εξόδου

Ήχος (μόνο στην έκδοση
με ήχο)

4 είσοδοι μονοφωνικής γραμμής

• Σύνδεσμος 2 στερεοφωνικές υποδοχές των 3,5 mm

• Σήμα 9 kohm τυπική τιμή, 5,5 Vpp μέγ.

Συναγερμός 4 είσοδοι

• Σύνδεσμος Σφιγκτήρας (επαφή μη απομονωμένου περιβλήμα-
τος)

• αντίσταση ενερ-
γοποίησης

10 ohm μέγ.

Ρελέ 4 έξοδοι

• Σύνδεσμος Σφιγκτήρας

• Σήμα 30 Vpp, 2 A

Θύρα COM Σφιγκτήρας, RS‑232/422/485

Βίντεο

Πρότυπα MPEG‑4, M‑JPEG

Ρυθμοί μετάδοσης δε-
δομένων

9,6 kbps έως 6 Mbps ανά κανάλι

Ανάλυση Οριζόντια x κατακόρυφη PAL/NTSC

• 4CIF/D1 704 x 576/480 (12,5/15 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)

Τυπικός G.711, 300 Hz έως 3,4 kHz

Ταχύτητα μετάδοσης δε-
δομένων

80 kbps σε συχνότητα δειγματοληψίας 8 kHz

Δίκτυο

Πρωτόκολλα RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, DHCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ARP, RTSP, SMTP, SNTP,
SNMP (V1, MIB‑II), 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
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Περιβαλλοντικά χαρα-
κτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουρ-
γίας

0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)

Θερμοκρασία αποθή-
κευσης

0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)

Σχετική υγρασία 0 έως 95%, χωρίς συμπύκνωση

Πληροφορίες παραγγελίας

VIPX1600BASE
VIP X1600 Βασικό σύστημα με 4 υποδοχές δο-
μοστοιχείων, διπλές εισόδους τροφοδοσίας

VIPX1600BASE

VIPX1600M4SA
VIP X1600 4-κάναλο δομοστοιχειακό βίντεο/
ήχου, σειριακή είσοδος/έξοδος, 4 είσοδοι συν-
αγερμού, 4 ρελέ, 4 είσοδοι ήχου

VIPX1600M4SA

VIPX1600M4S
VIP X1600 4-κάναλο δομοστοιχειακό βίντεο,
σειριακή είσοδος/έξοδος, 4 είσοδοι συναγερ-
μού, 4 ρελέ

VIPX1600M4S

Αξεσουάρ υλικού

VIP‑X1600‑PS
VIP X1600 Αυτόνομο τροφοδοτικό για Ε.Ε. και
Η.Π.Α.

VIP-X1600-PS

VIP‑X1600‑PSUK
VIP X1600 Αυτόνομο τροφοδοτικό για το Ηνω-
μένο Βασίλειο

VIP-X1600-PSUK

VIP‑X1600‑PSAU
VIP X1600 Αυτόνομο τροφοδοτικό για την Αυ-
στραλία

VIP-X1600-PSAU

Αξεσουάρ λογισμικού

VIP-X1600-FS3
VIP X1600 IVA 3.0 VCA - Άδεια χρήσης λογισμι-
κού ανά δομοστοιχείο, που ισχύει και για τα 4 κα-
νάλια

VIP-X1600-FS3

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

MVC-FENC-AES

VIP‑X1600‑FS1
VIP X1600 IVMD 1,0 VCA - Άδεια χρήσης λογι-
σμικού ανά δομοστοιχείο, που ισχύει και για τα
4 κανάλια

VIP-X1600-FS1

www.boschsecutity.gr
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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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