
CCTV | VIP X1 enkanalsvideokodare

VIP X1 ger MPEG 4-video av DVD-kvalitet, med upp till
25/30 bilder per sekund över IP-nätverk. Den här enheten
har funktioner för PAL- och NTSC-källor.

Ljudmodellerna av VIP X1 har dubbelriktad
ljudkommunikation parallellt med videofunktionen.
Förutom standarlinjeanslutningar ger en inbyggd
förstärkare direktanslutning till en mikrofon och högtalare.

VIP X1 Power-over-Ethernet-modellerna strömförsörjas via
nätverkskabeln.

VIP X1 har en funktion för dubbel strömning. Den kan
generera två MPEG 4-videoströmmar som kan
konfigureras oberoende av varandra. VIP X1 är extra
kompakt, vilket gör den perfekt för alla tillämpningar som
kräver utrymmessnåla lösningar.

Funktioner

Visning
VIP X1-video kan visas på en dator med en enkel
webbläsare som exempelvis Internet Explorer, eller med
Boschs videohanteringssystem. Den kan även integreras i
något annat videohanteringssystem med hjälp av Bosch
VideoSDK.

Genom att omdirigera IP-videon till en VIP XD-
videoavkodare med höga prestanda eller en VIDOS-
monitorvägg kan du visa video med mycket god skärpa på
en analog CCTV eller en stor VGA-monitor eller TV med
platt skärm.

Inspelning
VIP X1 är utrustad med flera oöverträffade
inspelningsalternativ – lokal inspelning på en USB-
hårddisk, nätverksansluten inspelning med iSCSI-enheter
och naturligtvis central inspelning med
nätverksvideoinspelare. Tack vare funktionen för RAID-
lagring via iSCSI kan VIP X1 användas dels som en
traditionell DVR, dels för att strömma direktsänd video av
hög kvalitet genom nätverket.

Dubbel strömning
VIP X1 använder dubbel strömning för att generera två
oberoende IP-videoströmmar per kanal om det finns
tillräckligt med datorkraft. På så sätt kan användaren visa
och spela in på två olika kvalitetsnivåer och spara
diskutrymme och bandbredd. Vid ett eventuellt larm kan
den skicka ett e-postmeddelande med bifogade JPEG-
bilder.

VIP X1 enkanalsvideokodare
▶ Enkanalskodare med dubbel strömning

▶ MPEG‑4 med hög kvalitet från QCIF till 4CIF

▶ USB- och iSCSI-inspelning

▶ Ultrakompakt konstruktion

▶ Flera användare (multicast) och Internet-strömning

▶ Larmingångar och reläutgång
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Åtkomstsäkerhet
VIP X1-kodare har olika säkerhetsnivåer för åtkomst till
nätverket, enheten och datakanalerna. Den är utrustad
med lösenordskydd på tre nivåer och kan hantera 802.1x-
autentisering med en RADIUS-server för identifiering.
Webbläsaråtkomst kan skyddas via HTTPS med ett SSL-
certifikat som är lagrat på enheten. För fullständigt
dataskydd kan varje kommunikationskanal – video, ljud
eller seriell anslutning – AES-krypteras individuellt med
128 bitars nycklar när krypteringsplatslicensen har
tillämpats.

Intelligens
Med inbyggd videoinnehållsanalys har VIP X1 funktioner
för smart teknik. VIP X1 har MOTION+
videorörelseavkänning inbyggd.

MOTION+ är en pixelförändringsbaserad
rörelseavkänningsalgoritm som inkluderar funktioner för
objektstorleksfiltrering och avancerade funktioner för
sabotagedetektering inklusive:

• videoavbrott
• för ljus bild (upptäck förblindning)
• för mörk bild (skymning, spraymålning)
• bilden har för mycket brus (oskarp kamera)
• byte av motiv (kameran omplacerad)
Bosch har mer avancerade videoanalystillämpningar (VCA)
med IVMD-funktioner (intelligent videorörelseavkänning).
IVMD-algoritmen är ett licensierbart tillval och baseras på
digital bildhanteringsteknik som använder bildanalys av
pixlar, texturer och rörelseändringar.

IVMD anpassas dynamiskt till ändringar av ljus- och
väderleksförhållanden (t.ex. regn, snö, blåsande löv etc.).
IVMD upptäcker föremål som kommer in i eller lämnar ett
område (detektorfält) och inkluderar användardefinierade
filter för objektstorlek, färdriktning (enkel och dubbel)
och hastighet. IVMD inkluderar samma filter för
sabotagedetektering som MOTION+.

De här kraftfulla enheterna utgör det allra senaste inom
IP-baserad video för CCTV i dag.

Lätt att uppgradera
Fjärruppgradera VIP X1-kodarna när ny inbyggd
maskinvara blir tillgänglig. Det ger uppdaterade produkter
och skyddar investeringen med minsta möjliga
ansträngning.

Certifikat och godkännanden

Godkännanden

Region Certifiering

Europa CE VIP X

USA UL VIP X

UL online certifications directory (link)

Säkerhet

Region Antal

IEC 60950

Elektromagnetisk kompatibilitet

Region Antal

EU EN55103‑1 Video- och ljudutrustning

EN55103‑2 Video- och ljudutrustning

EN50130‑4 Larmsystem

EN55022 ITE

EN55024 ITE

EN61000‑3‑2

EN61000‑3‑3

USA FCC 47 CFR kapitel 1 del 15

Installations-/konfigurationsanteckningar

Mått i mm (tum)

Anslutningar och indikatorer på framsidan

Modeller utan ljud

1 Video in 1
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Ljudmodeller

1 Video in 1 3 Mikrofoningång, högtalarutgång

2 Linje in 4 Linje ut

Anslutningar och indikatorer på baksidan

Samtliga modeller

1 USB-port 5 Lysdiod, länk

2 Återställning: Fabriksinställ-
ningar

6 Lysdiod, trafik

3 Larmingång, reläutgång,
ström, COM
(RS232/422/485)

7 10/100 Base‑T Fast Ethernet

4 Lysdiod, ström

Rackmonteringssats (tillval)

Delar som medföljer

Antal Komponent

1 VIP X1-enkanalsvideokodare eller

VIP X1A-enkanalskodare för video och ljud eller

VIP X1P-enkanalsvideokodare med PoE eller

VIP X1AP-enkanalskodare för video och ljud med PoE

1 Internationell strömförsörjningsenhet med stickkontakt

1 RS‑232-nollmodemkabel

1 Snabbinstallationshandbok

1 CD-ROM med programvara och dokumentation

Tekniska specifikationer

Elektrisk

Strömförsörjningsenhet VIP‑X‑PS medföljer i förpackningen

Inspänning 12 till 24 V likström

Effektförbrukning Ca 6 V A

För PoE-modeller 802.3af, klass 2

• uteffekt max. 2,5 W

Ingång/utgång

Video 1 ingång

• kontakt BNC

• impedans 75 ohm, omkopplingsbar

• signal Analog komposit, 0,7 till 1,2 Vpp, NTSC eller
PAL

Ljud (endast ljudversio-
ner)

1 monolinjeingång, 1 monolinjeutgång, 1 mik-
rofoningång, 1 högtalarutgång

• kontakt 2 x 3,5 mm-stereojack, 1 x CombiCon

• signallinjeingång 9 kohm normal, 5,5 Vpp max

• signallinjeutgång 16 ohm (min.), 3,0 Vpp (max.)

• signal, mikrofon 2 kohm (normal), 2,8 Vpp (max) vid -20 dB,
2,3 Vpp (normal)

• signal, högtalare 4 ohm (min.), 6 Vpp (max.), 1 W RMS

Larm 4 ingångar

• kontakt Klämma (ej isolerad, slutande kontakt)

• aktiveringsresi-
stans

max. 10 ohm

Relä 1 utgång

• kontakt Klämma

• signal 30 Vpp, 2 A

COM-port Klämma, RS‑232/422/485
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Video

Standarder MPEG‑4, M‑JPEG, JPEG

Dataöverföringshastig-
heter

9,6 kbit/s till 6 Mbit/s

Upplösning Horisontellt x vertikalt PAL/NTSC

• 4CIF 704 x 576/480 (25/30 bilder/sekund*)

• 2CIF 704 x 288/240 (25/30 bild/s*)

• 2/3 D1 464 x 576/480 (25/30 bild/s*)

• 1/2 D1 352 x 576/480 (25/30 bild/s*)

• CIF 352 x 288/240 (25/30 bild/s*)

• QCIF 176 x 144/120 (25/30 bild/s*)

* Beroende på bildinnehåll och rörelse

GOP-struktur I, IP

Generell IP-fördröjning 120 ms

Bildrutehastighet 1 till 50/60 (PAL/NTSC)

Ljud (endast ljudversio-
ner)

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

Datahastighet 80 kbit/s vid 8 kHz samplingsfrekvens

Nätverk

Ethernet 10/100 Base‑T, automatisk avkänning, halv/
full duplex, RJ45

Protokoll 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 (tillval)

Styrning

Programvaruuppdatering Flash-uppdateringsbart ROM-minne, fjärrpro-
grammerbart

Konfiguration Configuration Manager eller webbläsare

Anslutningar

USB-port 1 x USB 2.0 höghastighetsport, 2,5 W max ge-
nomföring

Mekaniska specifikatio-
ner

Mått (H x B x D) 26 x 85 x 107 mm

Vikt Ca 0,17 kg

Miljöanpassad

Drifttemperatur 0 °C till +50 °C omgivningstemperatur

Relativ fuktighet 20 till 80% luftfuktighet, icke-kondenserande

Värmevärde 21 BTU/h max

Beställningsinformation

VIPX1
MPEG-4-enkanalskodare för dubbla ström-
mar, USB, seriell anslutning, larmingång, relä

VIPX1

VIPX1A
MPEG-4-enkanalskodare för dubbla ström-
mar, USB, ljud, seriell anslutning, larming-
ång, relä

VIPX1A

VIPX1P
MPEG-4-enkanalskodare för dubbla ström-
mar, USB, PoE, seriell anslutning, larming-
ång, relä

VIPX1P

VIPX1AP
MPEG-4-enkanalskodare för dubbla ström-
mar, USB, ljud, PoE, seriell anslutning, lar-
mingång, relä

VIPX1AP

Hårdvarutillbehör

VIPRMK1HU
VIP X/10/1000 rackmonteringssats för 5 en-
heter (1HU)

VIPRMK1HU

VIP‑X-PS
Strömförsörjning

VIP-X-PS

DVA-12T-04075RA iSCSI-diskenhet 12
fack
4 hårddiskar, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA iSCSI-diskenhet 12
fack
12 hårddiskar, 9 TB

DVA-12T-12100RA

Programvarutillbehör

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

VIP-X1-FS1

SFT-VASA Hybrid IP - Analog/matrisvideo
med IP-programvara för integrering

SFT-VASA

MVC-FENC-AES BVIP AES-kryptering med
128 bitar
BVIP AES-krypteringsplatslicens med 128‑bi-
tar. Den här licensen behövs endast en gång
per installation. Den ger krypterad kommuni-
kation mellan BVIP-kodare, avkodare och
kontrollstationer.

MVC-FENC-AES

Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se
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