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VIP X1 gir MPEG-4-video av DVD-lignende kvalitet med
opptil 25/30 bilder per sekund over IP-nettverk. Denne
enheten støtter PAL- og NTSC-kilder.

Lydmodellene av VIP X1 gir toveis lydkommunikasjon
parallelt med video. I tillegg til standard grensesnitt for
linjenivå sørger innebygde forsterkere for direkte
tilkobling til mikrofon og høyttaler.

VIP X1-modellene med strøm over Ethernet kan få strøm
gjennom nettverkskabelen.

VIP X1 gir dual streaming. Den er i stand til å generere to
MPEG-4-videostreamer som kan konfigureres hver for seg.
VIP X1 er ultrakompakt og dermed perfekt for alle typer
bruk der det kreves plassbesparende løsninger.

Funksjoner

Visning
Videoen til VIP X1 kan vises på en PC med en vanlig
nettleser, for eksempel Internet Explorer eller Bosch
Video Management System. Den kan også integreres i
andre systemer for videobehandling som bruker Bosch
VideoSDK.

Ved å rute IP-videoen til en VIP XD-videodekoder med høy
ytelse eller en VIDOS-monitorvegg får du ekstra klar
videokvalitet på en analog ITV-monitor eller en stor VGA-
flatskjermsmonitor eller TV.

Opptak
VIP X1 har opptakstilleggsfunksjoner uten sidestrykke –
lokalt på en USB-harddisk, nettverkstilkoblet med iSCSI-
enheter og selvsagt sentralt med
nettverksvideoopptakere. iSCSI RAID-lagring gjør at VIP X1
kan fungere som en vanlig DVR og også streame
sanntidsvideo med høy ytelse over nettverket.

Dual streaming
VIP X1 bruker dual streaming til å generere to uavhengige
IP-videostreamer per kanal hvis datamaskinene er kraftige
nok. Dette gjør at visning og opptak kan skje på to
forskjellige kvalitetsnivåer, slik at det spares diskplass og
båndbredde. Ved en alarm kan den sende ut e-post med
JPEG-bilder som vedlegg.

Tilgangssikkerhet
VIP X1-koderne tilbyr forskjellige sikkerhetsnivåer for
tilgang til nettverket, enheten og datakanalene. I tillegg til
passordbeskyttelse med tre nivåer støtter de 802.1x-
autentisering ved å bruke en RADIUS-server til
identifisering. Nettlesertilgangen kan sikres med HTTPS
ved hjelp av et SSL-sertifikat som er lagret i enheten. For
fullstendig datavern kan hver eneste
kommunikasjonskanal – video, lyd eller seriell I/U – AES-
krypteres med 128-biters nøkler på uavhengig basis når
krypteringsområdelisensen er tatt i bruk.

VIP X1 enkanals videokoder
▶ Énkanals koder med dual streaming

▶ MPEG-4 fra QCIF til 4CIF av høy kvalitet

▶ USB- og iSCSI-opptak

▶ Ultrakompakt størrelse

▶ Multikasting og Internett-avspilling

▶ Alarminnganger og reléutgang
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Informasjonsinnhold
Med innebygd videoinnholdsanalyse støtter VIP X1
konseptet med informasjonsinnhold i forkant. VIP X1
leveres med innebygd MOTION+-
videobevegelsesdeteksjon.

MOTION+ er en algoritme for bevegelsesdeteksjon.
Algoritmen er basert på pikselendringer og omfatter
filtreringsfunksjoner for objektstørrelse og avanserte
funksjoner for sabotasjedeteksjon, inkludert følgende:

• videotap
• bilde for lyst (registrerer blending)
• bilde for mørkt (tildekking, spraymaling)
• bilde for støyende (defokusert kamera)
• store endringer i bilde (omposisjonert kamera)
Mer avanserte programmer for videoinnholdsanalyse
(VCA) ved hjelp av Bosch' intelligente
bevegelsesdeteksjon (IVMD) er også tilgjengelige. IVMD-
algoritmen er en lisensbasert tilleggsfunksjon som bygger
på digital bildeteknologi og bruker flertrinns bildeanalyse
av endringer i piksler, struktur og bevegelser.

IVMD tilpasses dynamisk til globale endringer i lysforhold
og til værforhold (f.eks. regn, snø, blader som blåser i
vinden, osv.). IVMD oppdager objekter som går inn i eller
forlater et område (detektorfelt), og har
brukerdefinerbare filtre for objektstørrelse,
bevegelsesretning (enkel og dobbel) og hastighet. IVMD
bruker de samme filtrene for sabotasjedeteksjon som
MOTION+.

Disse kraftige enhetene representerer det nyeste innen
video over IP med høy ytelse for ITV i dag.

Enkel oppgradering
Oppgrader VIP X1-koderne eksternt når ny firmware er
tilgjengelig. Dette sikrer oppdaterte produkter og krever
dermed lite anstrengelse for å beskytte investeringen.

Sertifiseringer og godkjenninger

Godkjenninger

Region Sertifisering

Europa CE VIP X

USA UL VIP X

UL online certifications directory (link)

Sikkerhet

Region Nummer

IEC 60950

Elektromagnetisk kompatibilitet

Region Nummer

EU EN55103-1 Video- og lydutstyr

EN55103-2 Video- og lydutstyr

EN50130-4 Alarmsystemer

EN55022 ITE

EN55024 ITE

EN61000-3-2

EN61000-3-3

USA FCC 47 CFR, kap. 1, del 15

Installasjon/Konfigurasjons Notater

Mål i mm (tommer)

Kontakter og indikatorer på forsiden

Ikke-lydmodeller

1 Videoinngang 1
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Lydmodeller

1 Videoinngang 1 3 Mikrofoninngang,
høyttalerutgang

2 Linjeinngang 4 Linjeutgang

Kontakter og indikatorer på baksiden

Alle modeller

1 USB-port 5 Lampe for kobling

2 Tilbakestilling:
fabrikkstandard

6 Lampe for trafikk

3 Alarm inn, relé ut, strøm, COM
(RS232/422/485)

7 10/100 Base-T Fast Ethernet

4 Lampe for strøm

Monteringssett for stativ (tilleggsutstyr)

Deler innkludert

Antall Komponent

1 VIP X1 enkanals videokoder eller

VIP X1A enkanals video-/lydkoder eller

VIP X1P enkanals videokoder med PoE eller

VIP X1AP enkanals video-/lydkoder med PoE

1 Strømforsyning med internasjonalt støpsel

1 RS-232-nullmodemkabel

1 Hurtiginstalleringsveiledning

1 CD-ROM med programvare og dokumentasjon

Tekniske spesifikasjoner

Elektrisk informasjon

Strømforsyning VIP-X-PS inkludert

Inngangsspenning 12 til 24 VDC

Strømforbruk Ca. 6 VA

PoE-modeller i tillegg 802.3af, klasse 2

• strømutgang maks. 2,5 W

Inngang/utgang

Video 1 x inngang

• kontakt BNC

• impedans 75 ohm, med bryter

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

Lyd (bare lydversjoner) 1 x monolinjeinngang, 1 x monolinjeutgang, 1 x
mikrofoninngang, 1 x høyttalerutgang

• kontakt 2 x 3,5 mm stereokontakt, 1 x CombiCon

• signallinjeinngang 9 kohm (vanlig), 5,5 Vpp (maks.)

• signallinjeutgang 16 ohm (min.), 3,0 Vpp (maks.)

• signalmikrofon 2 kohm (vanlig), 2,8 Vpp (maks.) ved -20 dB,
2,3 Vpp (vanlig)

• signalhøyttaler 4 ohm (min.), 6 Vpp (maks.), 1 W RMS

Alarm 4 x inngang

• kontakt Klemme (ikke-isolert låsekontakt)

• aktiveringsmotsta
nd

10 ohm (maks.)

Relé 1 x utgang

• kontakt Klemme

• signal 30 Vpp, 2 A

COM-port Klemme, RS-232/422/485
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Video

Standarder MPEG-4, M-JPEG, JPEG

Datahastigheter 9,6 kbps til 6 Mbps

Oppløsning Horisontal x vertikal PAL/NTSC

• 4CIF 704 x 576/480 (25/30 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*)

*Avhengig av bildeinnhold og -bevegelse

GOP-struktur I, IP

Total IP-forsinkelse 120 ms

Bildefrekvens 1 til 50/60 (PAL/NTSC)

Lyd (bare lydversjoner)

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

Datahastighet 80 kbps ved 8 kHz samplingshastighet

Nettverk

Ethernet 10/100 Base-T, autoføler, halv/full dupleks,
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 (tilleggsutstyr)

Kontroll

Programvareoppdatering Flash ROM, kan fjernprogrammeres

Konfigurasjon Configuration Manager eller nettleser

Tilkoblinger

USB-port 1 x USB 2.0-High Speed-port, maks. 2,5 W
mating

Mekanisk informasjon

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

Vekt Ca. 0,17 kg

Miljøinformasjon

Driftstemperatur 0 til +50 °C (+32 til +122 °F)
omgivelsestemperatur

Relativ luftfuktighet 20 til 80 % atmosfærisk luftfuktighet, ikke
kondenserende

Varmeverdi maks. 21 BTU/t

Bestillingsinformasjon

VIPX1
MPEG-4 dual stream, enkanals koder, USB,
seriell I/U, alarminngang, relé

VIPX1

VIPX1A
MPEG-4 dual stream, enkanals koder, USB,
lyd, seriell I/U, alarminngang, relé

VIPX1A

VIPX1P
MPEG-4 dual stream, enkanals koder, USB,
PoE, seriell I/U, alarminngang, relé

VIPX1P

VIPX1AP
MPEG-4 dual stream, enkanals koder, USB,
lyd, PoE, seriell I/U, alarminngang, relé

VIPX1AP

Maskinvaretilbehør

VIPRMK1HU
VIP X/10/1000-stativsett for 5 enheter
(1HU)

VIPRMK1HU

VIP-X-PS
Strømforsyning

VIP-X-PS

DVA-12T-04075RA iSCSI-disksett med 12
luker
4 HDD, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA iSCSI-disksett med 12
luker
12 HDD, 9 TB

DVA-12T-12100RA

Programvarevalg

VIP-X1-FS1
VIP X1 IVMD 1.0 VCA-programvarelisens

VIP-X1-FS1

SFT-VASA Hybrid-IP – Analog-/
matrisevideo over IP-integrert
programvare

SFT-VASA

MVC-FENC-AES BVIP AES 128-bit-
kryptering
BVIP AES 128-bit-krypteringsområdelisens.
Denne lisensen kreves bare én gang per
installasjon. Den gir mulighet for kryptert
kommunikasjon mellom BVIP-kodere, -
dekodere og -behandlingsstasjoner.

MVC-FENC-AES

Norway
Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1,Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no
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