
System telewizji przemysłowej (CCTV) | VIP X1600 Modułowy nadajnik wizyjny o wysokich parametrach użytkowych

VIP X1600 firmy Bosch to modułowy nadajnik wizyjny CCTV
o zaawansowanych parametrach użytkowych. Każdy
nadajnik VIP X1600 jest urządzeniem 4 x 4, mogącym
pomieścić do czterech modułów, z możliwością wymiany w
czasie pracy, z których każdy zawiera cztery analogowe
wejścia audio/wideo. VIP X1600 przesyła przez sieć sygnał
wizyjny w formacie MPEG‑4 w czasie rzeczywistym. Sygnał
można oglądać na komputerze z zainstalowanym systemem
do zarządzania sygnałem wizyjnym firmy Bosch przy użyciu
klawiatury IntuiKey firmy Bosch lub bez niej. Można też
wykorzystać w tym celu przeglądarkę internetową. Bosch
VideoSDK umożliwia zintegrowanie urządzenia VIP X1600 z
innymi systemami zarządzania sygnałem wizyjnym.

Te wielokanałowe urządzenia o wysokich parametrach z
możliwością zapisu iSCSI bezpośrednio w urządzeniu
oferują najwyższej jakości transmisję obrazu w sieci IP na
potrzeby systemów CCTV.

Przegląd systemu

1 VIP X1600 z 16 kamerami analogowymi, macierz dyskowa iSCSI pod-
łączona do sieci lub tylko strumieniowanie

2 2 x VIP X1600 z 16 kamerami analogowymi

3 Macierz RAID iSCSI podłączona bezpośrednio

4 Macierz iSCSI RAID podłączona do sieci

5 Serwer NVR ze złączem SCSI do macierzy RAID o bardzo dużej po-
jemności (> 12 TB)

6 Stanowisko zarządzania z klawiaturą IntuiKey

VIP X1600 Modułowy nadajnik wizyjny o
wysokich parametrach użytkowych

▶ Do 16 kanałów wejściowych sygnału wizyjnego

▶ Modułowa konstrukcja z możliwością rozbudowy i
modułami wizyjnymi z możliwością wymiany w czasie
pracy

▶ Macierz RAID iSCSI podłączona bezpośrednio lub do
sieci

▶ Większa efektywność zapisu dzięki podwójnemu
strumieniowaniu

▶ Maksymalna częstotliwość odświeżania 25/30
obrazów/s, przy rozdzielczości 4CIF/D1

▶ Inteligentna wizyjna detekcja ruchu i wykrywanie
sabotażu kamery

www.boschsecurity.pl
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7 Odbiorniki VIP XD

8 Monitory

Podstawowe funkcje

Inteligencja
Wyrazem uwzględnienia najnowszych technologii jest
zastosowanie w urządzeniu VIP X1600 funkcji Inteligentnej
analizy obrazu IVA (Intelligent Video Analysis) firmy Bosch,
włącznie z detekcją zaniku sygnału wizyjnego i
wykrywaniem sabotażu (np. brak kontrastu spowodowany
maskowaniem, zakrywaniem lub rozogniskowaniem).
Technologia ta umożliwia również wykrywanie odchyleń
kamery, czyli sabotażu spowodowanego przestawieniem
całej kamery. Urządzenie VIP X1600 zostało zaprojektowane
pod kątem niezawodnej pracy. Jest wyposażone w moduły
wizyjne z możliwością wymiany podczas pracy, dwa złącza
nadmiarowego zasilania oraz nadmiarowe porty sieciowe.

Zapis
Urządzenie VIP X1600 obsługuje zewnętrzne nośniki zapisu,
zarówno podłączone bezpośrednio do urządzenia (zapis
bezpośredni w urządzeniu) lub poprzez sieć IP do
scentralizowanego sieciowego rejestratora wizyjnego NVR.
Aby umożliwić zapisy bezpośrednio w urządzeniu, należy
podłączyć macierz RAID iSCSI bezpośrednio do urządzenia
VIP X1600, co umożliwi rejestrację obrazu bez względu na
obciążenie sieci. Macierz RAID iSCSI pozwala korzystać z
nadajnika VIP X1600 jako konwencjonalnego rejestratora
cyfrowego i nadajnika strumieniowej transmisji na żywo
sygnału wizyjnego przez sieć. System VIP X1600 może także
nagrywać centralnie, wysyłając sygnał wizyjny przez sieć IP
do systemu Bosch‑NVR.

System VIP X1600 może współużytkować urządzenie RAID
iSCSI z innymi urządzeniami, jak kamery Dinion IP lub
dodatkowe nadajniki VIP X1600. Każda macierz RAID iSCSI
może zapisywać obraz z 31 kamer sieciowych Dinion lub
124 kamer VIP X1600. Każda macierz iSCSI RAID może
zarządzać przychodzącym sygnałem wizyjnym o prędkości
200 Mb/s.

System VIP X1600 współpracuje z oprogramowaniem
Bosch Video Recording Manager VRM, które umożliwia
elastyczne i skalowane zarządzanie zapisem. Pozwala ono
na elastyczne przypisywanie ilości pamięci na zapis na
poziomie kamery, korzystając m.in. z funkcji wyrównywania
obciążenia i należytej nadmiarowości. Oprogramowanie
Bosch VRM jest dostępne jako system autonomiczny lub
jako część serwera Bosch Video Management System.

Bezpieczeństwo dostępu
Moduły VIP X1600 oferują różne poziomy bezpieczeństwa
dostępu do sieci, urządzenia 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.

Wysokie parametry
Możliwość transmisji sygnału wizyjnego w sieci do
odbiornika wizyjnego VIP XD i uzyskania doskonałej jakości
obrazu na analogowym monitorze CCTV lub dużym, płaskim
monitorze VGA. Oprogramowanie VIDOS Monitor Wall
umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym obrazu
wysokiej jakości na ścianie.

Urządzenia generują dwa niezależne strumienie wizyjne IP
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.

Urządzenie VIP X1600 można stosować również w
połączeniu z oprogramowaniem VASA do integracji
hybrydowego protokołu IP, co umożliwia użytkownikom
urządzeń Allegiant IntuiKey podgląd obrazu z kamery
Allegiant lub z systemu sieciowego.

Łatwość aktualizacji
Po pojawieniu się nowej wersji oprogramowania
układowego moduły urządzenia VIP X1600 można zdalnie
zaktualizować. Dzięki temu można z łatwością korzystać z
najnowszych funkcji produktu.

Certyfikaty i świadectwa

Standardy bezpieczeństwa

Region referencyjny

Unia Europejska IEC 60950

Stany Zjednoczone UL 60950

Zgodność

Region referencyjny

Unia Europejska EN55103-1 (Sprzęt wideo i audio)

EN50130-4 (Systemy alarmowe)

EN55022 ITE

EN55024 ITE

EN61000-3-2
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Region referencyjny

EN61000-3-3

Stany Zjednoczone FCC 47 CFR Rozdział 1 Część 15

Australia/Nowa Ze-
landia

AS/NZS 3548

Planowanie

Moduły nadajnika
Wszystkie moduły nadajnika MPEG‑4 zawierają cztery
wejścia kamery obsługujące dwa strumienie wizyjne pod
warunkiem, że jest dostępna wystarczająca moc
obliczeniowa. Mogą również być użytkowane w trybie 2-
kanałowym, jeśli wymagane są lepsze parametry wejścia
kamery. Częstotliwości odświeżania z modułami 2- i 4-
kanałowymi (PAL/NTSC):

4 kanały na jeden
moduł

2 kanały na jeden
moduł

4CIF/D1 12,5/15 obrazów/s* 25/30 obrazów/s*

2/3 D1 25/30 obrazów/s* 25/30 obrazów/s*

2CIF 25/30 obrazów/s* 25/30 obrazów/s*

* W zależności od zawartości obrazu i ruchu

1 2

Widok z przodu

3 3 3 3
4

Widok z tyłu, w pełnym wyposażeniu z 4 modułami wizyjnymi/
fonicznymi

5 6 7 8

Zbliżenia modułów

1 2 nadmiarowe złącza 10/100/1000 Base‑T Gigabit Ethernet

2 5 diod stanu

3 4 moduły, każdy po 4 wejścia wizyjne/foniczne

4 Wejścia zasilania nadmiarowego

5 4 wejścia alarmowe na jeden moduł

6 4 wyjścia przekaźnikowe na jeden moduł

7 port COM (RS‑232/485) w każdym module

8 Liniowe złącze dźwięku stereo na 2 kanały (tylko moduły audio/wideo)

VIP X1600 Zestaw montażowy do szafy typu Rack

VIP X1600 Zestaw modułu

Dołączone części

VIP X1600 System podstawowy

Ilość Element

1 VIP X1600BASE System podstawowy

1 Zestaw do montażu w szafie typu Rack 19''

1 Instrukcja szybkiej instalacji

1 Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją

Moduły i zasilacz nie są częścią zestawu i należy je
zamawiać oddzielnie.

www.boschsecurity.pl
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Moduły systemu VIP X1600

Ilość Element

1 VIP X1600M4S 4-kanałowy moduł wizyjny lub

VIP X1600M4SA 4-kanałowy moduł wizyjny/foniczny

1 Instrukcja szybkiej instalacji

VIP X1600 Autonomiczny zasilacz

Ilość Element

1 VIP‑X1600‑PS autonomiczny zasilacz (dostępne wersje euro-
pejska/amerykańska, brytyjska i australijska)

1 Kabel zasilający (po 1 europejskim i amerykańskim)

Dane techniczne

System podstawowy

Zasilacz

Napięcie wejściowe 12 VDC, nadmiarowe (dwa wejścia)

Pobór mocy ok. 60 VA, przy pełnym wyposażeniu

Sieć

Sieć Ethernet 2 porty 10/100/1000 Base‑T z automatycznym
wykrywaniem, komunikacja pół- lub pełnoduplek-
sowa, RJ45

Właściwości fizyczne

Wymiary (wys. x szer. x
gł.)

44 x 440 x 210 mm (bez wsporników)

Kolor grafitowy

Waga Ok. 4,0 kg z 4 modułami

Właściwości otocze-
nia

Temperatura pracy 0 ÷ +50°C

Temperatura przecho-
wywania

0 ÷ +50°C

Wilgotność względna 20 ÷ 80%, bez kondensacji

Wartość termiczna 205 BTU/h

Moduły nadajnika

Wejście/wyjście

Sygnał wizyjny 4 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)

4 monofoniczne wejścia liniowe

• złącze 2 gniazda stereo 3,5 mm

• sygnał 9 kΩ (typowo), 5,5 Vpp (maks.)

Wejście/wyjście

Alarm 4 wejścia

• złącze zaciskowe (nieizolowany styk zwierny)

• rezystancja załą-
czenia

10 Ω (maks.)

Przekaźnik 4 wyjścia

• złącze zaciskowe

• sygnał 30 Vpp, 2 A

Port COM zaciskowy, RS‑232/422/485

Sygnał wizyjny

Standardy MPEG‑4, M‑JPEG

Szybkość przesyłania
danych

9,6 kb/s do 6 Mb/s w każdym kanale

Rozdzielczość obrazu Poziome x pionowe PAL/NTSC

• 4CIF/D1 704 x 576/480 (12,5/15 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 odświe-
żania

1 do 50/60 (PAL/NTSC)

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

Protokoły RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, DHCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ARP, RTSP, SMTP, SNTP,
SNMP (V1, MIB‑II), 802.1x

Szyfrowanie TLS 1.0, SSL, AES (opcja)

Aktywacja

Aktualizacja oprogra-
mowania

Pamięć Flash ROM, programowana zdalnie

Konfiguracja Menedżer konfiguracji lub przeglądarka interne-
towa

Właściwości otocze-
nia

Temperatura pracy 0 ÷ +50°C

Temperatura przecho-
wywania

0 ÷ +50°C

Wilgotność względna 0 ÷ 95%, bez kondensacji
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Zamówienia - informacje

VIPX1600BASE
System podstawowy VIP X1600 z 4 gniazdami
modułów, 2 wejścia zasilania

VIPX1600BASE

VIPX1600M4SA
4‑kanałowy moduł wizyjny/foniczny
VIP X1600, szeregowe we/wy, 4 wejścia alar-
mowe, 4 przekaźniki, 4 wejścia foniczne

VIPX1600M4SA

VIPX1600M4S
4‑kanałowy moduł wizyjny VIP X1600, szere-
gowe we/wy, 4 wejścia alarmowe, 4 przekaź-
niki

VIPX1600M4S

Sprzęt

VIP‑X1600‑PS
Autonomiczny zasilacz do systemu VIP X1600
do użytku w Europie i Stanach Zjednoczonych

VIP-X1600-PS

VIP‑X1600‑PSUK
Autonomiczny zasilacz do systemu VIP X1600
do użytku w Wielkiej Brytanii

VIP-X1600-PSUK

VIP‑X1600‑PSAU
Autonomiczny zasilacz do systemu VIP X1600
do użytku w Australii

VIP-X1600-PSAU

Programy

VIP-X1600-FS3
Licencja na oprogramowanie VCA IVA 3.0 do
nadajnika VIP X1600 na jeden moduł, ważna
na wszystkie 4 kanały

VIP-X1600-FS3

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

VIP‑X1600‑FS1
Licencja na oprogramowanie VCA IVMD 1.0 do
nadajnika VIP X1600 na jeden moduł, ważna
na wszystkie 4 kanały

VIP-X1600-FS1

www.boschsecurity.pl
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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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