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VIP X1 har MPEG‑4-video i dvd-kvalitet med op til
25/30 billeder pr. sekund over IP-netværk. Denne enhed
understøtter PAL- og NTSC-kilder.

VIP X1-modellerne med audio giver tovejs
audiokommunikation parallelt med video. Foruden
standardinterfacet på linjeniveau giver de indbyggede
forstærkere mulighed for direkte forbindelse til
mikrofonen og højttaleren.

VIP X1 strøm-over-Ethernet-modeller kan strømforsynes
via netværkskablet.

VIP X1 har dobbeltstreaming. Den kan generere to
MPEG‑4-videostrømme, som kan konfigureres uafhængigt.
VIP X1 er ultrakompakt, så den er perfekt til enhver
installation, der er afhængig af pladsbesparende
løsninger.

Funktioner

Visning
Video fra VIP X1 kan ses på en pc i en almindelig
webbrowser som f.eks. Internet Explorer eller Bosch
Video Management System. De kan også integreres i
andre videohåndteringssystemer med Bosch VideoSDK.

Ved at overføre IP-video til en højtydende VIP XD-
videodekoder eller en VIDOS-skærmvæg kan du få vist
video med optimal skarphed på en analog
overvågningsskærm, en stor VGA-fladskærm eller et stort
fladskærms-tv.

Optagelse
VIP X1 har uovertrufne optagelsesfunktioner - lokalt på en
USB-harddisk, på iSCSI-enheder via netværkstilslutning og
selvfølgelig centralt på netværksvideooptagere. iSCSI
RAID-lageret sætter VIP X1 i stand til at fungere som en
almindelig videooptager og til at streame live video over
netværket med høj ydeevne.

Dobbeltstreaming
VIP X1 bruger dobbeltstreaming til at generere to
uafhængige IP-videostreams pr. kanal, hvis der er
tilstrækkelig computerkraft. Det gør det muligt at vise og
optage i to forskellige kvaliteter for at optimere forbruget
af plads på harddisken og båndbredden Ved alarm kan
den udsende en e-mail med vedhæftede JPEG-billeder.

Sikkerhedsadgang
VIP X1-indkodere har forskellige sikkerhedsniveauer for
adgang til netværket, enheden og datakanalerne. De
understøtter adgangskodebeskyttelse med tre niveauer og
802.1x godkendelse ved hjælp af en RADIUS-
identifikationsserver. Webbrowser-adgang kan sikres af
HTTPS med et SSL-certificat, der lagres i enheden. Du kan

VIP X1 enkeltkanals videokoder
▶ Enkanals videoindkoder med dobbeltstreaming

▶ MPEG‑4 i høj kvalitet fra QCIF til 4CIF

▶ USB- og iSCSI-optagelse

▶ Ultrakompakt størrelse

▶ Multicast- og internet-streaming

▶ Alarmindgange og relæudgange
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opnå total datasikkerhed ved at kryptere hver
kommunikationskanal - video, lyd eller seriel I/O -
individuelt med 128‑bit nøgler, når Encryption Site
License er aktiveret.

Overvågning
VIP X1 har indbygget analyse af videoindhold og
understøtter avancerede funktioner. VIP X1 leveres med
integreret MOTION+-videobevægelsesdetektering.

MOTION+ er en bevægelsesdetekteringsalgoritme baseret
på pixelændringer, som omfatter funktioner til filtrering
ud fra genstandsstørrelse og avancerede
sabotagedetekteringsfunktioner, herunder:

• tab af videosignal
• billede for lyst (detekter blænding)
• billede for mørkt (afskærmning, spraymaling)
• for meget billedstøj (kamera ikke stillet skarpt)
• samlet motivændring (kameraposition ændret)
Med Boschs intelligente videobevægelsesdetektering
(IVMD) fås flere avancerede løsninger til analyse af
videoindhold (VCA). IVMD-algoritmen, der har en særskilt
licens, baserer sig på digital billedteknologi og bruger
billedanalyse i flere niveauer af ændringer i pixel,
overflade og bevægelse.

IVMD tilpasses dynamisk til ændringer af den samlede
lysmængde og vejrforholdene (f.eks. regn, sne, blade i
blæsten). IVMD registrerer genstande, der kommer ind i
eller forlader et område (detekteringsfelt), og indeholder
filtre for genstandes størrelse, bevægelsesretning (enkelt
og dobbelt) og hastighed, der kan defineres af brugeren.
IVMD har samme sabotagedetekteringsfiltre som MOTION
+.

Disse kraftfulde enheder er banebrydende inden for
højtydende video over IP til videoovervågning.

Nem opgradering
Fjernopgrader VIP X1-indkoderne, når ny firmware er
tilgængelig. Dette sikrer, at produkterne er opdaterede,
og det er en nem måde at beskytte din investering på.

Certificeringer og godkendelser

Godkendelser

Område Certificering

Europa CE VIP X

USA UL VIP X

UL online certifications directory (link)

Sikkerhed

Region Nummer

IEC 60950

Elektromagnetisk kompatibilitet

Region Nummer

EU EN55103‑1 Video- og audioudstyr

EN55103‑2 Video- og audioudstyr

EN50130‑4 Alarmsystemer

EN55022 ITE

EN55024 ITE

EN61000‑3‑2

EN61000‑3‑3

US FCC 47 CFR Kapitel 1 afsnit 15

Installations- og konfigurationsnoter

Dimensioner i mm (tommer)

Stik og indikatorer på forsiden

Modeller uden lyd

1 Videoindgang 1
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Audio-modeller

1 Videoindgang 1 3 Mikrofonindgang , højttalerud-
gang

2 Indgang 4 Udgang

Stik og indikatorer på bagsiden

Alle modeller

1 USB-port 5 LED Link

2 Nulstilling: fabriksindstilling 6 LED-trafik

3 Alarmindgang, relæudgang,
strøm, COM
(RS‑232/422/485)

7 10/100 Base‑T Fast Ethernet

4 LED strøm

Rackmonteringskit (ekstraudstyr)

Medfølgende dele

Antal Komponent

1 VIP X1 enkeltkanals videoindkoder eller

VIP X1A enkeltkanals video-/audioindkoder eller

VIP X1P enkeltkanals videoindkoder med PoE eller

VIP X1AP enkeltkanals video-/audioindkoder med PoE

1 International plug-in strømforsyning

1 RS‑232 null-modemkabel

1 Lyninstallationsvejledning

1 Cd-rom med software og dokumentation

Tekniske specifikationer

Elektriske data

Strømforsyning VIP‑X‑PS inkluderet i kassen

Indgangsspænding 12 til 24 VDC

Strømforbrug Ca. 6 VA

PoE-modeller, yderligere 802.3af, klasse 2

• strømudgang 2,5 W maks.

Indgang/udgang

Video 1 x indgang

• stik BNC

• impedans 75 ohm, kan omformes

• signal Analog composite, 0,7 til 1,2 Vpp, NTSC eller
PAL

Audio (kun audioversio-
ner)

1 x monoindgang, 1 x monoudgang, 1 x mikro-
fonindgang, 1 x højtalerudgang

• stik 2 x 3,5 mm stereojackindgang, 1 x CombiCon

• signallinje ind 9 kOhm typisk, 5,5 Vpp maks.

• signallinje ud 16 ohm min., 3,0 Vpp maks.

• signalmikrofon 2 kOhm typisk, 2,8 Vpp maks. ved -20 dB,
2,3 Vpp typisk

• højttaler 4 ohm min., 6 Vpp maks., 1 W RMS

Alarm 4 x indgange

• stik Klemme (ikke-isoleret lukkekontakt)

• aktiveringsmod-
stand

10 ohm maks.

Relæ 1 x udgang

• stik Klemme

• signal 30 Vpp, 2 A

COM-port Klemme, RS‑232/422/485
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Video

Standarder MPEG‑4, M‑JPEG, JPEG

Datahastigheder 9,6 kbps til 6 mbps

Opløsning Vandret x lodret PAL/NTSC

• 4CIF 704 x 576/480 (25/30 bps*)

• 2CIF 704 x 288/240 (25/30 bps*)

• 2/3 D1 464 x 576/480 (25/30 bps*)

• 1/2 D1 352 x 576/480 (25/30 bps*)

• CIF 352 x 288/240 (25/30 bps*)

• QCIF 176 x 144/120 (25/30 bps*)

* Afhængigt af billedindhold og bevægelse

GOP-struktur I, IP

Samlet IP-forsinkelse 120 ms

Billedhastighed 1 til 50/60 (PAL/NTSC)

Audio (kun audioversio-
ner)

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

Datahastighed 80 kbps ved 8 kHz samplingshastighed

Netværk

Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensor, halv-/fuld-du-
plex, RJ45

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

Kryptering TLS 1.0, SSL, AES (ekstraudstyr)

Aktiver

Softwareopdatering Flash ROM, fjernprogrammerbar

Konfiguration Configuration Manager eller webbrowser

Tilslutninger

USB-port 1 x USB 2.0 højhastighedsport, 2,5 W maks.
forsyning

Mekaniske data

Dimensioner (H x B x D) 26 x 85 x 107 mm (1,02" x 3,35" x 4,21")

Vægt Ca. 0,17 kg (0,37 lb)

Omgivelser

Driftstemperatur 0 °C til +50 °C (+32 °F til +122 °F) omgivelses-
temperatur

Relativ fugtighed 20 til 80 % atmosfærisk fugtighed, ikke kon-
denserende

Termisk værdi 21 BTU/t maks.

Bestillingsoplysninger

VIPX1
MPEG-4 dobbeltstream 1-kanals indkoder,
USB, seriel I/O, alarmindgang, relæ

VIPX1

VIPX1A
MPEG-4 dobbeltstream 1-kanals indkoder,
USB, audio, seriel I/O, alarmindgang, relæ

VIPX1A

VIPX1P
MPEG-4 dobbeltstream 1-kanals indkoder,
USB, PoE, seriel I/O, alarmindgang, relæ

VIPX1P

VIPX1AP
MPEG-4 dobbeltstream 1-kanals indkoder,
USB, audio, PoE, seriel I/O, alarmindgang, re-
læ

VIPX1AP

Tilbehør

VIPRMK1HU
VIP X/10/1000 rackmonteringssæt 5 enhe-
der (1HU)

VIPRMK1HU

VIP‑X-PS
Strømforsyning

VIP-X-PS

DVA-12T-04075RA iSCSI Diskarray 12-
bay
4 HDD, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA iSCSI Diskarray 12-
bay
12 HDD, 9 TB

DVA-12T-12100RA

Softwareoptioner

VIP‑X1‑FS1
VIP X1 IVMD 1.0 VCA-softwarelicens

VIP-X1-FS1

SFT-VASA Hybrid IP - Analog/matrix video
over IP-integrationssoftware

SFT-VASA

MVC-FENC-AES BVIP AES 128 bit
kryptering
BVIP AES 128‑bit Encryption Site License.
Denne licens skal kun bruges en gang pr. in-
stallation. Den muliggør krypteret kommuni-
kation mellem BVIP-indkodere, dekodere og
management station.

MVC-FENC-AES

Danmark
Robert Bosch A/S
Security Systems
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Phone: +45 4489 8620
Fax: +45 4489 8630
dk.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.dk
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