
CCTV | VIP X1 Jednokanálový videokodér

Videokodér VIP X1 umožňuje přenos obrazu MPEG‑4
v kvalitě odpovídající DVD rychlostí až 25/30 snímků za
sekundu přes sítě IP. Tato jednotka podporuje zdroje
signálu PAL a NTSC.

Modely videokodéru VIP X1 pro přenos audiosignálu
zajišťují obousměrnou audiokomunikaci současně
s přenosem videosignálu. Kromě standardního linkového
rozhraní obsahuje vestavěné zesilovače, které umožňují
přímé připojení mikrofonu a reproduktoru.

Modely videokodéru VIP X1 s napájením přes Ethernet
mohou být napájeny přes síťový kabel.

Videokodér VIP X1 nabízí duální tok. Dokáže generovat dva
nezávisle konfigurovatelné toky videodat MPEG‑4.
Ultrakompaktní jednotka VIP X1 je dokonalá pro všechny
aplikace vyžadující řešení s minimálními nároky na prostor.

Funkce

Sledování
Videodata z videokodéru VIP X1 je možné sledovat
v počítači pomocí jednoduchého internetového prohlížeče,
jako je Internet Explorer, nebo systému Bosch Video
Management System. Pomocí sady Bosch VideoSDK může
být také integrován do jiných systémů pro správu videa.

Směrováním videosignálu přes síť IP do vysoce výkonného
videodekodéru VIP XD nebo aplikace VIDOS Monitor Wall
lze zobrazit obraz s nejvyšší čistotou v analogovém
systému průmyslové televize CCTV nebo na velkém
monitoru VGA s plochou obrazovkou či televizoru.

Nahrávání
Videokodér VIP X1 nabízí nepřekonatelné možnosti
nahrávání – místně na pevný disk s rozhraním USB, na
zařízení připojená do sítě používající rozhraní iSCSI a
samozřejmě centrálně použitím síťových videorekordérů.
Diskové pole iSCSI RAID umožňuje videokodéru VIP X1,
aby pracoval jako běžný digitální videorekordér a také
zajišťoval tok vysoce kvalitního živého obrazu v celé síti.

Duální tok
Videokodér VIP X1 používá duální tok ke generování dvou
nezávislých toků videodat přes síť IP pro každý kanál,
pokud je k dispozici dostatečný výpočetní výkon. Tím je
umožněno sledování a nahrávání obrazu ve dvou různých
úrovních kvality, aby se optimalizovalo využití místa na
disku a šířky pásma. Při poplachu může zasílat e-mailové
zprávy se snímky ve formátu JPEG v příloze.

VIP X1 Jednokanálový videokodér
▶ Jednokanálový kodér s duálním tokem

▶ Vysoce kvalitní obraz MPEG‑4 v rozlišení od QCIF do
4CIF

▶ Nahrávání přes rozhraní USB a iSCSI

▶ Ultra-kompaktní provedení

▶ Vícesměrové vysílání multicast a tok dat přes Internet

▶ Poplachové vstupy a reléový výstup

www.boschsecuritysystems.cz
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Zabezpečení přístupu
Kodéry VIP X1 nabízejí různé úrovně zabezpečení pro
přístup k síti, jednotce a datovým kanálům. Kromě
tříúrovňové ochrany heslem podporují ověřování 802.1x
pomocí serveru RADIUS, určeného k identifikaci. Přístup
prostřednictvím internetového prohlížeče můžete
zabezpečit protokolem HTTPS s použitím certifikátu SSL,
který je uložen přímo v jednotce. Pro zajištění celkové
ochrany dat lze po aplikaci licence pro šifrování, která je
vázána na místo používání, každý komunikační kanál – pro
videodata, audiodata nebo sériový vstup/výstup –
nezávisle šifrovat podle standardu AES se 128bitovými
klíči.

Inteligence
Zásluhou integrované analýzy obsahu videa podporuje
videokodér VIP X1 rozšířenou decentralizovanou
inteligenci. Videokodér VIP X1 je dodáván s integrovanou
videodetekcí pohybu MOTION+.

MOTION+ je algoritmus detekce pohybu založený na
změně obrazových bodů, jenž zahrnuje možnosti filtrování
velikosti objektů a důmyslnou funkci detekce neoprávněné
manipulace, včetně:

• ztráty videosignálu
• příliš jasného obrazu (detekce oslnění)
• příliš tmavého obrazu (zakrytí, nastříkání barvy)
• příliš zkresleného obrazu (rozostřená kamera)
• výrazné změny scény (změna polohy kamery)
Pokročilejší aplikace analýzy obsahu videodat (VCA) jsou
nabízeny společně s inteligentní videodetekcí pohybu
(IVMD) od společnosti Bosch. Licencovaný doplněk,
algoritmus IVMD, je založen na digitální zobrazovací
technologii a používá víceúrovňovou analýzu změn
obrazových bodů, struktury a pohybu.

Algoritmus IVMD se dynamicky přizpůsobuje celkovým
změnám osvětlení a povětrnostním podmínkám (např.
dešti, sněžení, chvějícím se listům atd.). Algoritmus IVMD
detekuje objekty vstupující do oblasti (detekčního pole) a
opouštějící tuto oblast a zahrnuje uživatelem
definovatelné filtry pro velikost objektů, směr pohybu
(jednoduchý nebo duální) a rychlost. Algoritmus IVMD
obsahuje stejné filtry pro detekci neoprávněné manipulace
jako algoritmus MOTION+.

Tato výkonná zařízení představují špičku vysoce
výkonného přenosu videodat přes sítě IP pro současné
systémy průmyslové televize CCTV.

Snadná aktualizace
Kodéry VIP X1 je možné vzdáleně aktualizovat vždy, když je
k dispozici nový firmware. Tím je zajištěna nepřetržitá
aktuálnost produktů a ochrana vašich investic
s minimálním úsilím.

Certifikáty a osvědčení

Osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE VIP X

USA UL VIP X

UL online certifications directory (link)

Bezpečnost

Oblast Číslo

IEC 60950

Elektromagnetická kompatibilita

Oblast Číslo

EU EN55103‑1 Video a audio zařízení

EN55103‑2 Video a audio zařízení

EN50130‑4 Poplachové systémy

EN55022 ITE

EN55024 ITE

EN61000‑3‑2

EN61000‑3‑3

US FCC 47 CFR, kapitola 1, část 15

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Rozměry v mm (palcích)
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Přední konektory a indikátory

Modely nepodporující přenos audiosignálu

1 Videovstup 1

Modely pro přenos audiosignálu

1 Videovstup 1 3 Vstup pro mikrofon, výstup pro
reproduktor

2 Linkový vstup 4 Linkový výstup

Zadní konektory a indikátory

Všechny modely

1 Port USB 5 Indikátor LED linky

2 Obnovení výchozího nastavení
od výrobce

6 Indikátor LED provozu

3 Poplachový vstup, reléový vý-
stup, napájení, COM
(RS‑232/422/485)

7 10/100 Base‑T Fast Ethernet

4 Indikátor LED napájení

Sada pro montáž do skříně (racku), volitelná

Zahrnuté díly

Počet Součást

1 Jednokanálový videokodér VIP X1 nebo

jednokanálový videokodér a audiokodér VIP X1A nebo

jednokanálový videokodér s napájením přes síť Ethernet
VIP X1P nebo

jednokanálový videokodér a audiokodér s napájením přes
síť Ethernet VIP X1AP

1 Napájecí zdroj typu plug-in pro různé sítě

1 Null-modemový kabel RS‑232

1 Průvodce rychlou instalací

1 Disk CD-ROM se softwarem a dokumentací

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Napájení VIP‑X‑PS, přiložen v krabici

Vstupní napětí 12 až 24 V DC

Spotřeba energie Přibližně 6 VA

Modely s napájením přes
síť Ethernet navíc

802.3af, třída 2

• Napájecí výstup Max. 2,5 W

Vstup/výstup

Obraz 1× vstup

• Konektor BNC

• Impedance 75 ohmů, přepínatelná

• Signál Analogový kompozitní, 0,7 až 1,2 Všš, NTSC
nebo PAL

www.boschsecuritysystems.cz
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Vstup/výstup

Zvuk (pouze verze pro
přenos audiosignálu)

1× monofonní linkový vstup, 1× monofonní lin-
kový výstup, 1× vstup pro mikrofon, 1× výstup
pro reproduktor

• Konektor 2× stereofonní konektor 3,5 mm, 1× Combi-
Con

• Signál na linkovém
vstupu

Typicky 9 kiloohmů, max. 5,5 Všš

• Signál na linkovém
výstupu

Min. 16 ohmů, max. 3,0 Všš

• Signál z mikrofonu Typicky 2 kiloohmy, max. 2,8 Všš při –20 dB,
typicky 2,3 Všš

• Signál pro repro-
duktor

Min. 4 ohmy, max. 6 Všš, efektivní výkon 1 W

Poplach 4× vstup

• Konektor Svorka (neizolovaný spínací kontakt)

• Aktivační odpor Max. 10 ohmů

Relé 1× výstup

• Konektor Svorka

• Signál 30 Všš, 2 A

Port COM Svorka, RS‑232/422/485

Obraz

Standardy MPEG‑4, M‑JPEG, JPEG

Přenosové rychlosti 9,6 kb/s až 6 Mb/s

Rozlišení Horizontální × vertikální PAL/NTSC

• 4CIF 704 × 576/480 (25/30 snímků/s*)

• 2CIF 704 × 288/240 (25/30 snímků/s*)

• 2/3 D1 464 × 576/480 (25/30 snímků/s*)

• 1/2 D1 352 × 576/480 (25/30 snímků/s*)

• CIF 352 × 288/240 (25/30 snímků/s*)

• QCIF 176 × 144/120 (25/30 snímků/s*)

* V závislosti na obsahu obrazu a pohybu

Struktura GOP I, IP

Celkové zpoždění IP 120 ms

Snímkový kmitočet 1 až 50/60 (PAL/NTSC)

Zvuk (pouze verze pro
přenos audiosignálu)

Standardní G.711; 300 Hz až 3,4 kHz

Přenosová rychlost 80 kb/s při vzorkovacím kmitočtu 8 kHz

Síť

Ethernet 10/100 Base‑T, automatické rozeznání (auto-
sensing), poloviční/plný duplex, konektor
RJ45

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

Šifrování TLS 1.0, SSL, AES (volitelné)

Řízení

Aktualizace softwaru Flash ROM, programovatelná na dálku

Konfigurace Aplikace Configuration Manager nebo interne-
tový prohlížeč

Připojení

Port USB 1× vysokorychlostní port USB 2.0, max. příkon
2,5 W

Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š × h) 26 × 85 × 107 mm

Hmotnost Přibližně 0,17 kg

Prostředí

Provozní teplota Okolní teplota 0 °C až +50 °C

Relativní vlhkost 20 až 80 %, atmosférická vlhkost, bez konden-
zace

Vyzařované teplo Max. 21 BTU/h

Informace o objednání

VIPX1
Jednokanálový kodér duálního toku MPEG-4,
USB, sériový vstup/výstup, poplachový
vstup, relé

VIPX1

VIPX1A
Jednokanálový kodér duálního toku MPEG-4,
USB, zvuk, sériový vstup/výstup, poplachový
vstup, relé

VIPX1A

VIPX1P
Jednokanálový kodér duálního toku MPEG-4,
USB, napájení přes síť Ethernet, sériový
vstup/výstup, poplachový vstup, relé

VIPX1P

VIPX1AP
Jednokanálový kodér duálního toku MPEG-4,
USB, zvuk, napájení přes síť Ethernet, sériový
vstup/výstup, poplachový vstup, relé

VIPX1AP

Hardwarové příslušenství

VIPRMK1HU
Sada pro montáž do skříně pro 5 jednotek
VIP X/10/1000 (o výšce 1 HU)

VIPRMK1HU

VIP‑X-PS
Zdroj napájení

VIP-X-PS

DVA-12T-04075RA Diskové pole iSCSI
s 12 šachtami
4 pevné disky, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA Diskové pole iSCSI
s 12 šachtami
12 pevných disků, 9 TB

DVA-12T-12100RA
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Informace o objednání

Softwarové příslušenství

VIP‑X1‑FS1
Softwarová licence VIP X1 IVMD 1.0 VCA

VIP-X1-FS1

SFT-VASA Hybridní integrační software
pro sítě IP a analogové maticové přepínače
a přenos videosignálu přes síť IP

SFT-VASA

MVC-FENC-AES 128bitové šifrování AES
pro BVIP
Licence pro 128bitové šifrování AES pro
BVIP, vázaná na místo používání. Tato licence
je vyžadována pouze jednou pro každou in-
stalaci. Umožňuje šifrovanou komunikaci
mezi kodéry, dekodéry a stanicemi správy
BVIP.

MVC-FENC-AES

www.boschsecuritysystems.cz
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Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz
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