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Bosch VideoJet X-indkodere tilhører en serie af
industrielle, højtydende, enkelt-, dobbelt- eller quad-
videoindkodere til videoovervågning. De er bygget ind i et
robust kabinet og fremstillet til at modstå ekstreme
vejrforhold. VideoJet X kan anvendes ved ekstreme
temperaturforhold fra -30 °C til +60 °C (-22 °F til +140 °F).
Disse kraftfulde og fleksible enheder er banebrydende
inden for højtydende video over IP til videoovervågning.

Funktioner

Ekstreme omgivelser
VideoJet X-indkodere er ideelle til udendørs brug som for
eksempel perimeter-, grænse- og hegnkontrol samt egnet
til industriel anvendelse på grund af deres
modstandsdygtighed over for hårde omgivelser.

Ved brug på fjerne lokationer kan du nyde godt af deres
brede 10 til 30 VDC spændingsområde, som gør dem i
stand til at køre på batteri eller solenergi. Du kan også
drage fordel af deres SFP-kort, som gør det muligt at
oprette en direkte forbindelse til et fiberinterfacemodul,
uden behov for ekstern fiberhardware.

Deres modstandsdygtighed over for vibrationer, som er i
industriklasse, gør dem yderst egnede til brug i mobile
løsninger som for eksempel tog, busser og andre
køretøjer.

Fleksibilitet
VideoJet X indkodere giver uovertruffen fleksibilitet under
optagelse. Stream videoen over netværket, og gem den
ved hjælp af netværksvideooptagere (NVR'er). Optag
lokalt på CompactFlash, en ekstern USB-harddisk, eller
brug en valgfri automatisk intern harddisk.
Netværksforbundne RAID5 iSCSI-lagringsenheder kan
også anvendes. Den indbyggede iSCSI-understøttelse gør
det muligt for VideoJet X-indkoderne at fungere som
konventionelle digitale videooptagere, mens de streamer
højtydende live video over netværket.

Dobbeltstreaming
VideoJet X-indkodere bruger dobbeltstreaming til at
generere to uafhængige IP-videostreams pr. kanal, hvis
der er tilstrækkelig computerkraft. Det muliggør visning og
optagelse i to forskellige kvaliteter for at optimere
forbruget af plads på harddisken og båndbredden. Ved
alarm kan de sende en e-mail med vedhæftede JPEG-
billeder.

Dobbeltoptagelse
Du kan optage streams individuelt på forskellige medier.
Video kan dermed optages centralt på iSCSI-drev, der
styres af VRM Video Recording Manager, og som reserve
på det lokale medie. Efter behov, f.eks. i tilfælde af
netværksfejl, kan VRM udfylde hullerne i den centrale
optagelse (ANR, Automatic Network Replenishment).

VideoJet X10/X20/X40 robust videokoder
▶ Robuste til ekstreme omgivelser

▶ Højkvalitets MPEG‑4 video over IP

▶ H.264 Baseline Profile indkodning

▶ Enheder med en, to eller fire videoindgange

▶ Indbyggede avancerede overvågningsfunktioner

▶ Netværksforbundet RAID-lagring via iSCSI
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Optagelsesprofiler
Videoindkoderne indeholder et meget fleksibelt
optagelsesskema med op til 10 programmerbare
optagelsesprofiler og mulighed for individuelt tildelte
kameraprofiler. Med disse profiler kan du øge
billedhastigheden og øge opløsningen i tilfælde af alarm,
så der spares optagelsesplads, når der ikke er alarm.

H.264 Baseline Profile indkodning
Firmware 4.0 gør det muligt for Bosch VideoJet X-
indkodere at anvende H.264 Baseline Profile til inkodning
af videosignalet. Dermed kan den påkrævede bithastighed
for en given kvalitetsindstilling reduceres, eller kvaliteten
kan øges, når bithastighedsindstillingen bevares.

Billedhastigheder og opløsning
Når en eller to indgange er i brug, leverer indkoderne
MPEG‑4-video over IP i fuld billedhastighed med 25 (PAL)
billeder pr. sekund i 4CIF-opløsning på hver kanal. Hvis
der anvendes 4 indgange, er den maksimale
billedhastighed 12,5/15 billeder i sekundet ved 4CIF-
opløsning, og dobbeltstreaming er ikke mulig.

Da H.264 Baseline Profile ikke understøtter
feltindkodning, er interlaced video ikke mulig, og
opløsningen er begrænset til maks. 2CIF. H.264-
indkodning kræver dobbelt ydeevne i forhold til MPEG‑4.
Billedhastigheden skal derfor deles med to.

Den maksimale billedhastighed, som er anført i tabellerne
nedenfor, afhænger af opløsning, billedindhold og
bevægelse samt antallet af anvendte indgange.

MPEG‑4 4 indgange 2 indgange 1 indgang

4CIF 12,5/15 bps 25/30 bps 25/30 bps

2/3 D1 25/30 bps 25/30 bps 25/30 bps

2CIF 25/30 bps 25/30 bps 25/30 bps

bps = billeder pr. sekund

H.264 4 indgange 2 indgange 1 indgang

2CIF 12,5/15 bps 25/30 bps 25/30 bps

bps = billeder pr. sekund

Pålidelighed
VideoJet X-indkoderne er designet til pålidelighed med en
strømforsyning til et bredt temperaturspektrum,
dobbeltredundante Ethernet-netværksporte, et tredje SFP
netværkskort med omskiftningsegenskaber mellem
netværksportene, dobbelte USB-porte og masselagring,
der er fejltolerant, via iSCSI.

Sikkerhedsadgang
VideoJet X-indkoderne giver 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 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.

Intelligens
VideoJet X-indkodernes indbyggede analyse af
videoindhold styrker det intelligente overvågningskoncept,
avanceret optagelse med avancerede enheder, som får
stadig flere intelligente funktioner. VideoJet X har
indbygget MOTION+ videobevægelsesdetektering. Denne
bevægelsesdetekteringsalgoritme er baseret på
pixelændringer og omfatter egenskaber til
genstandsstørrelsesfiltrering og avanceret
sabotagedetektering.

Bosch tilbyder flere avancerede løsninger til analyse af
videoindhold (VCA) med Intelligent Video Analyse (IVA).
Med en ekstra licens fås IVA-algoritmen, der baserer sig på
en digital billedteknologi med billedanalyse i flere
niveauer og analyse af ændringer i både overflade, pixel
og bevægelse (bane)

Visning
Se VideoJet X-indkoderen på en pc ved hjælp af en
webbrowser, i Bosch Video Management System, eller
integrer den i et andet video management system. Ved at
overføre IP-video til en højtydende VIP XD-videodekoder
eller en VIDOS Monitor Wall kan du få vist videoen med
optimal skarphed.

Nem opgradering
Fjernopgrader VideoJet X-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 VideoJet X10/X20/X40

USA UL VideoJet X10/X20/X40, X40 SN

UL online certifications directory (link)

Sikkerhed

Region Nummer

IEC 60950
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Elektromagnetisk kompatibilitet

Region Nummer

EU EN55103-1 Video- og audioudstyr

EN50130-4 Alarmsystemer

EN55022 ITE

EN55024 ITE

EN50121-4 Jernbaneløsninger

EN61000-3-2

EN61000-3-3

AUS/NZ AS/NZS 3548 klasse B

US FCC 47 CFR Kapitel 1 afsnit 15

Omgivelser

Region Nummer

EU EN60068-2-6 Fc Sinussvingning

EN60068-2-30 Db Fugtig varme

EN60068-2-1 Ab Kuldelagring

EN60068-2-2 Bb Varmelagring

EN60068-2-14 Na Temperaturskift

Installations- og konfigurationsnoter

VideoJet X har en integreret varmeledning, som skal
monteres i en bestemt retning for at fungere optimalt.
VideoJet X-indkodere kan monteres i alle retninger
undtagen med forsiden (BNC-siden) opad.

Stik og indikatorer på forsiden

1 2 3 4 5 6

VideoJet X40 - forsiden

1 USB 1 og 2

2 Videoindgang 1 (evt. 2, 3 og 4)

3 2-kanals audioindgang (1 kanal til X10)

4 1-kanals audioudgang

5 LED HDD (fungerer kun i HDD-versioner)

6 LED-stik

Stik og indikatorer på bagsiden

1 2 3 4 5

VideoJet X-serien - bagsiden

1 SFP GBIC-kort

2 Compact Flash-stik

3 Ethernet 1 og 2

4 Alarmindgang, relæudgang, serielt interface og strømindgang på se-
parate klemrækker

5 LED strøm til

Medfølgende dele

Antal Komponent

1 VideoJet X10-indkoder med 1 videoindgang, eller

VideoJet X20-indkoder med 2 videoindgange, eller

VideoJet X40-indkoder med 4 videoindgange

1 Lyninstallationsvejledning

1 Cd-rom med software og dokumentation

1 Boreskabelon

1 Et sæt fjederklemmekontaktstik

Til særlige temperaturforhold kan der som ekstraudstyr
bestilles en strømforsyning separat med strømkabler til
EU/US, UK og Australien.

Tekniske specifikationer

Elektriske data

Strømforsyning Via ekstern enhed eller eksternt batteri

Indgangsspænding 10 til 30 VDC

Strømforbrug X10: ca. 16 VA, fuldt udstyret

X20/X40: ca. 22 VA, fuldt udstyret

www.boschsecurity.dk
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Indgang/udgang

Video X10: 1 x indgang

X20: 2 x indgang

X40: 4 x indgang

• stik BNC

• impedans 75 ohm, kan omformes

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

Audio X10: 1 x monoindgang, 1 x monoudgang

X20/X40: 2 x monoindgange, 1 x monoudgang

• stik 2 x 3,5 mm stereojackindgang

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

• signallinje ud 3,0 Vpp ved 10 kOhm / 1,7 Vpp ved 16 ohm
typisk

Alarm 4 x indgange

• stik Klemme (ikke-isoleret lukkekontakt)

• aktiveringsmod-
stand

10 ohm maks.

Relæ 4 x udgange

• stik Klemme

• signal 30 Vpp (SELV), 2 A

COM-port Klemme, RS‑232/422/485

Video

Standarder H.264 Baseline Profile (ISO/IEC 14496‑10)
MPEG‑4, M‑JPEG, JPEG

Datahastigheder 9,6 kbps til 6 Mbps pr. kanal

Opløsning Vandret x lodret PAL/NTSC

• 4CIF (kun
MPEG‑4)

X10/X20: 704 x 576/480 (25/30 bps*)

X40: 704 x 576/480 (12.5/15 bps*; alle ind-
gange anvendes)

• 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 indkodningsalgoritme, billedind-
hold og bevægelse

GOP-struktur I, IP

Samlet IP-forsinkelse 120 ms

Billedhastighed 1 til 50/60 (PAL/NTSC)

Audio

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

Datahastighed 80 kbps ved 8 kHz samplingshastighed

Netværk

Ethernet Dobbeltport 10/100 Base-T, auto-sensor,
halv/fuld dupleks, RJ45

SFP 1 x 1 Gbps SFP-stik til standard SFP GBIC-mo-
dul (ekstra udstyr)

Protokoller RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, RTSP, SMTP,
SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802.1x

Kryptering TLS 1.0, SSL, AES (ekstraudstyr)

Aktiver

Softwareopdatering Flash ROM, fjernprogrammerbar

Konfiguration Configuration Manager eller webbrowser

Tilslutninger

CompactFlash 1 x CF-kort til valgfrit type I/II CompactFlash-
hukommelseskort

USB-porte 2 x USB 2.0 højhastighedsporte, 2,5 W maks.
forsyning hver

Mekaniske data

Dimensioner (H x B x D) 61 x 160 x 178 mm (2,4 x 6,3 x 7,01")

Vægt Ca. 1,5 kg (3,3 lb) med HDD

Omgivelser

Driftstemperatur -30 °C til +60 °C (-22 °F til +140 °F) omgivel-
sestemperatur

Relativ fugtighed 0 til 95 % luftfugtighed, ikke kondenserende

Termisk værdi X10: 55 BTU/t maks., fuldt udstyret

X20/X40: 75 BTU/t maks., fuldt udstyret

Bestillingsoplysninger

VJT‑X10S
VideoJet X10 med 1 videoindgang

VJT‑X10S

VJT‑X10S‑H008
VideoJet X10 med 1 videoindgang og en
80 GB harddisk

VJT-X10S-H008

VJT‑X20S
VideoJet X20 med 2 videoindgange

VJT‑X20S

VJT‑X20S‑H008
VideoJet X20 med 2 videoindgange og en
80 GB harddisk

VJT-X20S-H008

VJT‑X40S
VideoJet X40 med 4 videoindgange

VJT-X40S

VJT‑X40S‑H008
VideoJet X40 med 4 videoindgange og en
80 GB harddisk

VJT-X40S-H008
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Bestillingsoplysninger

Tilbehør

VJT‑XACC‑PS
VJX10/20/40 udvidet temperatur og ekstern
strømforsyning

VJT-XACC-PS

VJT‑XACC‑PSUK
VJX10/20/40 udvidet temperatur og ekstern
strømforsyning til UK

VJT-XACC-PSUK

VJT‑XACC‑PSAU
VJX10/20/40 udvidet temperatur og ekstern
strømforsyning til Australien

VJT-XACC-PSAU

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

DSA-N2B20-06AT
Baseenhed med 6 x 1 TB SATA-harddisk

DSA-N2B20-06AT

DSA-N2B20-12AT
Baseenhed med 12 x 1 TB SATA-harddisk

DSA-N2B20-12AT

DSA-N2B50-20AT
Baseenhed med 20 x 1 TB SATA-harddisk

DSA-N2B50-20AT

Softwareoptioner

MVC-FIVA4-ENC1
IVA 4.0 VCA softwarelicens til enkeltkanal-
sindkoder

MVC-FIVA4-ENC1

MVC-FIVA4-ENC2
IVA 4.0 VCA softwarelicens til tokanalsindko-
der

MVC-FIVA4-ENC2

MVC-FIVA4-ENC4
IVA 4.0 VCA softwarelicens for quad-kana-
lindkoder

MVC-FIVA4-ENC4

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

www.boschsecurity.dk
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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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