
CCTV | VideoJet X10/X20/X40 Odolný videokodér

Kodéry Bosch VideoJet X náleží k produktové řadě
průmyslových, vysoce výkonných videokodérů CCTV
s jedním, dvěma nebo čtyřmi vstupy. Jsou vestavěny do
robustní skříně a zkonstruovány tak, aby vydržely extrémní
podmínky okolního prostředí. Videokodéry VideoJet X lze
používat při extrémních provozních teplotách od -30 °C do
+60 °C. Tato výkonná a flexibilní zařízení představují
špičku vysoce výkonného přenosu videodat přes sítě IP
pro současné systémy průmyslové televize CCTV.

Funkce

Pro drsná prostředí
Kodéry VideoJet X jsou ideálním řešením pro venkovní
použití, například pro kontrolu obvodu, hranic a oplocení,
a také pro průmyslové aplikace, ve kterých dobře snáší
drsné okolní prostředí.

V případě použití na vzdálených stanovištích lze využít
velký rozsah vstupního napájecího napětí 10 až 30 V DC,
takže videokodér je možné napájet bateriemi nebo
sluneční energií. Výhodou je také slot SFP (Small Form-
factor Pluggable), který umožňuje přímé připojení
k modulu optického rozhraní bez potřeby externího
optického hardwaru.

Vzhledem k odolnosti proti otřesům při průmyslovém
použití jsou tyto kodéry mimořádně vhodné pro mobilní
aplikace, jako je použití ve vlacích, autobusech nebo
jiných vozidlech.

Flexibilita
Kodéry VideoJet X nabízejí nepřekonatelnou flexibilitu
nahrávání. Videodata lze přenášet přes síť a ukládat
pomocí síťových videorekordérů (NVR). Je možné
nahrávat místně na kartu CompactFlash či externí pevný
disk USB nebo lze použít volitelný interní pevný disk, který
je svým provedením vhodný pro použití v automobilech.
Použít lze také disková pole RAID s rozhraním iSCSI
připojená k síti. Zabudovaná podpora rozhraní iSCSI
umožňuje kodérům VideoJet X pracovat jako běžný
digitální videorekordér a zároveň zajišťovat tok vysoce
kvalitního živého obrazu v celé síti.

Duální tok
Kodéry VideoJet X používají 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 mohou kodéry odesílat
e-mailové zprávy s přílohou ve formě snímků JPEG.

VideoJet X10/X20/X40 Odolný
videokodér

▶ Robustní konstrukce zaručuje větší rozsah podmínek
okolního prostředí

▶ Vysoce kvalitní obraz MPEG-4 přenášený přes síť IP

▶ Kódování pomocí základního profilu H.264

▶ Jednotky s jedním, dvěma nebo čtyřmi videovstupy

▶ Integrovaná technologie decentralizované inteligence

▶ Diskové pole RAID připojené k síti přes rozhraní iSCSI
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Duální nahrávání
Můžete nahrávat toky nezávisle na sobě na různá média.
Videodata tak lze nahrávat centrálně na jednotky iSCSI
spravované aplikací VRM (Video Recording Manager) a pro
účely zálohování na místní médium. Je-li to potřebné,
například v případě selhání sítě, aplikace VRM může
vyplnit mezeru v centrální nahrávce pomocí technologie
ANR (Automatic Network Replenishment).

Profily pro nahrávání
Kodéry nabízejí vysoce flexibilní časovač nahrávání, který
poskytuje až deset programovatelných profilů nahrávání
a umožňuje individuální přiřazování profilů jednotlivým
kamerám. Zásluhou těchto profilů je možné zvýšit
snímkový kmitočet i rozlišení pro poplachy, čímž se šetří
místo pro ukládání nahrávek v době, kdy není aktivován
poplach.

Kódování pomocí základního profilu H.264
Firmware verze 4.0 umožňuje kodérům Bosch VideoJet X
používat základní profil H.264 ke kódování videosignálu.
To dovoluje snížit vyžadovanou přenosovou rychlost pro
dané nastavení kvality nebo zvýšit kvalitu při zachování
nastavení přenosové rychlosti.

Snímkové kmitočty a rozlišení
Při použití jednoho nebo dvou vstupů poskytují kodéry
videodata MPEG‑4 přes síť IP s plným snímkovým
kmitočtem 25 snímků (PAL) nebo 30 snímků (NTSC) za
sekundu s rozlišením až 4CIF v každém kanálu. Při použití
čtyř vstupů je maximální snímkový kmitočet
12,5/15 snímků za sekundu v rozlišení 4CIF a duální tok
není možný.

Vzhledem k tomu, že základní profil H.264 nepodporuje
kódování půlsnímků, nelze vytvářet obraz s prokládaným
řádkováním, takže maximální rozlišení je omezeno na
2CIF. Kódování H.264 vyžaduje dvojnásobný výkon, pokud
jde o standard MPEG‑4. Hodnoty snímkového kmitočtu je
proto nutné vydělit dvěma.

Maximální snímkové kmitočty obsažené v níže uvedených
tabulkách závisí na rozlišení, obsahu snímků, pohybu
a počtu použitých vstupů.

MPEG‑4 4 vstupy 2 vstupy 1 vstup

4CIF 12,5/15 snímků/s 25/30 snímků/s 25/30 snímků/s

2/3 D1 25/30 snímků/s 25/30 snímků/s 25/30 snímků/s

2CIF 25/30 snímků/s 25/30 snímků/s 25/30 snímků/s

snímky/s = snímkový kmitočet stanovený v počtu snímků za
sekundu

H.264 4 vstupy 2 vstupy 1 vstup

2CIF 12,5/15 snímků/s 25/30 snímků/s 25/30 snímků/s

snímky/s = snímkový kmitočet stanovený v počtu snímků za
sekundu

Spolehlivost
Kodéry VideoJet X jsou navrženy tak, aby byly spolehlivé.
Jsou vybavené napájecím zdrojem pro široký rozsah
teplot, duálními redundantními síťovými porty Ethernet,
třetím síťovým slotem SFP se schopností přepínání mezi
síťovými porty, dvěma porty USB a velkokapacitním
paměťovým zařízením s rozhraním iSCSI odolným proti
poruše.

Zabezpečení přístupu
Kodéry VideoJet X 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 posilují kodéry
VideoJet X koncepci decentralizované inteligence, v níž
jednotlivá decentralizovaná zařízení získávají vyšší míru
inteligence. Videokodéry VideoJet X jsou dodávány
s integrovanou videodetekcí pohybu MOTION+. Tento
algoritmus detekce pohybu je založen na změně
obrazových bodů a zahrnuje možnosti filtrování velikosti
objektů a důmyslnou funkci detekce neoprávněné
manipulace.

Společnost Bosch nabízí pokročilejší aplikace analýzy
obsahu videa (VCA) společně s inteligentní analýzou
obrazu (IVA). Algoritmus IVA licencovaného doplňku je
založen na digitální zobrazovací technologii, která používá
víceúrovňovou analýzu změn obrazových bodů, struktury
a pohybu (trajektorie).

Sledování
Videodata z kodéru VideoJet X lze zobrazit na počítači
pomocí internetového prohlížeče, v systému Bosch Video
Management System nebo jej můžete integrovat do jiného
systému 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.

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

Osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE VideoJet X10/X20/X40

USA UL VideoJet X10/X20/X40, X40 SN

UL online certifications directory (link)

Bezpečnost

Oblast Číslo

IEC 60950

Elektromagnetická kompatibilita

Oblast Číslo

EU EN55103-1 Video- a audiozařízení

EN50130-4 Systémy EPS

EN55022 ITE

EN55024 ITE

EN50121-4 Železniční aplikace

EN61000-3-2

EN61000-3-3

AUS/NZ AS/NZS 3548, třída B

US FCC 47 CFR, kapitola 1, část 15

Prostředí

Oblast Číslo

EU EN60068-2-6 Fc Sinusové vibrace

EN60068-2-30 Db Teplé vlhké prostředí

EN60068-2-1 Ab Skladování v chladném prostředí

EN60068-2-2 Bb Skladování v teplém prostředí

EN60068-2-14 Na Změna teploty

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Videokodéry VideoJet X mají integrovanou tepelnou
trubici, která pro správnou funkci vyžaduje určitý směr
montáže. Videokodéry VideoJet X upevňujte v libovolném
směru, přední strana (strana s konektorem BNC) však
nesmí směřovat vzhůru.

Přední konektory a indikátory

1 2 3 4 5 6

VideoJet X40 – pohled zepředu

1 USB 1 a 2

2 Videovstup 1 (2, 3 a 4, pokud jsou použity)

3 Dvoukanálový audiovstup (jednokanálový pro modely X10)

4 Jednokanálový audiovýstup

5 Indikátor LED pevného disku (funkční pouze u modelů s pevným di-
skem)

6 Indikátor LED připojení

Zadní konektory a indikátory

1 2 3 4 5

Řada VideoJet X – pohled zezadu

1 Slot SFP GBIC

2 Slot pro kartu CompactFlash

3 Slot Ethernet 1 a 2

4 Poplachový vstup, reléový výstup, sériové rozhraní a napájecí vstup
na samostatných svorkovnicích

5 Indikátor LED napájení

www.boschsecuritysystems.cz
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Zahrnuté díly

Počet Součást

1 Kodér s 1 videovstupem VideoJet X10 nebo

kodér se 2 videovstupy VideoJet X20 nebo

kodér se 4 videovstupy VideoJet X40

1 Průvodce rychlou instalací

1 Disk CD-ROM se softwarem a dokumentací

1 Vrtací šablona

1 Sada konektorů s pružinovými svorkami

Samostatně lze objednat volitelný napájecí zdroj
s rozšířeným rozsahem provozních teplot s různými
verzemi síťových šňůr pro Evropskou unii/USA, Velkou
Británii a Austrálii.

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Napájení Z externí jednotky nebo externí baterie

Vstupní napětí 10 až 30 V DC

Spotřeba energie X10: přibližně 16 VA, při plném vybavení

X20/X40: přibližně 22 VA, při plném vybavení

Vstup/výstup

Obraz X10: 1× vstup

X20: 2× vstup

X40: 4× vstup

• Konektor BNC

• Impedance 75 ohmů, přepínatelná

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

Zvuk X10: 1× monofonní linkový vstup, 1× mono-
fonní linkový výstup

X20/X40: 2× monofonní linkový vstup, 1× mo-
nofonní linkový výstup

• Konektor 2× stereofonní konektor 3,5 mm

• Signál na linkovém
vstupu

Typicky 9 kiloohmů, max. 5,5 Všš

• Signál na linkovém
výstupu

3,0 Všš při 10 kiloohmech / typicky 1,7 Všš při
16 ohmech

Poplach 4× vstup

• Konektor Svorka (neizolovaný spínací kontakt)

• Aktivační odpor Max. 10 ohmů

Relé 4× výstup

• Konektor Svorka

• Signál 30 Všš (SELV), 2 A

Port COM Svorka, RS‑232/422/485

Obraz

Standardy Základní profil H.264 (ISO/IEC 14496‑10)
MPEG‑4, M‑JPEG, JPEG

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

Rozlišení Horizontální × vertikální PAL/NTSC

• 4CIF (pouze
MPEG‑4)

X10/X20: 704 × 576/480 (25/30 snímků/s*)

X40: 704 × 576/480 (12,5/15 snímků/s* při
použití všech vstupů)

• 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 algoritmu kódování, obsahu ob-
razu a pohybu

Struktura GOP I, IP

Celkové zpoždění IP 120 ms

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

Zvuk

Standardní G.711; 300 Hz až 3,4 kHz

Přenosová rychlost 80 kb/s při vzorkovacím kmitočtu 8 kHz

Síť

Ethernet Duální port 10/100 Base‑T, automatické roze-
znání (autosensing), poloviční/plný duplex, ko-
nektor RJ45

SFP 1× slot SFP (Small Form-factor Pluggable)
1 Gb/s pro volitelný standardní modul SFP
GBIC

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

CompactFlash 1× slot CF pro volitelnou standardní paměťo-
vou kartu CompactFlash typu I/II

Porty USB 2× vysokorychlostní port USB 2.0, příkon kaž-
dého max. 2,5 W

Mechanické hodnoty

Rozměry (v × š × h) 61 × 160 × 178 mm

Hmotnost Přibližně 1,5 kg s pevným diskem
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Prostředí

Provozní teplota Okolní teplota –30 °C až +60 °C

Relativní vlhkost Atmosférická vlhkost 0 až 95 %, bez kondenza-
ce

Vyzařované teplo X10: max. 55 BTU/h, při plném vybavení

X20/X40: max. 75 BTU/h, při plném vybavení

Informace o objednání

VJT‑X10S
VideoJet X10 s 1 videovstupem

VJT‑X10S

VJT‑X10S‑H008
Videokodér VideoJet X10 s 1 videovstupem
a pevným diskem 80 GB

VJT-X10S-H008

VJT‑X20S
VideoJet X20 se 2 videovstupy

VJT‑X20S

VJT‑X20S‑H008
Videokodér VideoJet X20 se 2 videovstupy
a pevným diskem 80 GB

VJT-X20S-H008

VJT‑X40S
VideoJet X40 se 4 videovstupy

VJT-X40S

VJT‑X40S‑H008
Videokodér VideoJet X40 se 4 videovstupy
a pevným diskem 80 GB

VJT-X40S-H008

Hardwarové příslušenství

VJT‑XACC‑PS
Širokopásmový napájecí zdroj VJX10/20/40
s rozšířeným teplotním rozsahem

VJT-XACC-PS

VJT‑XACC‑PSUK
Širokopásmový napájecí zdroj VJX10/20/40
s rozšířeným teplotním rozsahem, pro Velkou
Británii

VJT-XACC-PSUK

VJT‑XACC‑PSAU
Širokopásmový napájecí zdroj VJX10/20/40
s rozšířeným teplotním rozsahem, pro oblast
AUS

VJT-XACC-PSAU

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

DSA-N2B20-06AT
Základní jednotka s 6 pevnými disky SATA
s kapacitou 1 TB

DSA-N2B20-06AT

DSA-N2B20-12AT
Základní jednotka s 12 pevnými disky SATA
s kapacitou 1 TB

DSA-N2B20-12AT

DSA-N2B50-20AT
Základní jednotka s 20 pevnými disky SATA
s kapacitou 1 TB

DSA-N2B50-20AT

Informace o objednání

Softwarové příslušenství

MVC-FIVA4-ENC1
Softwarová licence IVA 4.0 VCA pro jednoka-
nálový kodér

MVC-FIVA4-ENC1

MVC-FIVA4-ENC2
Softwarová licence IVA 4.0 VCA pro dvouka-
nálový kodér

MVC-FIVA4-ENC2

MVC-FIVA4-ENC4
Softwarová licence IVA 4.0 VCA pro čtyřkaná-
lový kodér

MVC-FIVA4-ENC4

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

Represented by

© Bosch Security Systems s.r.o. 2010 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění
T4148521611 | Cur: cs-CZ, V12, 13 Oct 2010 | Src: en-US, V0, 9 Nov 2009


	Funkce
	Certifikáty a osvědčení
	Poznámky k instalaci/konfiguraci
	Zahrnuté díly
	Technické specifikace
	Informace o objednání
	Informace o objednání

