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Οι κωδικοποιητές VideoJet X της Bosch ανήκουν σε μια
σειρά βιομηχανικών, υψηλής απόδοσης κωδικοποιητών
βίντεο CCTV μίας, δύο ή τεσσάρων εισόδων. Φιλοξενούνται
μέσα σε ένα ανθεκτικό περίβλημα και είναι
κατασκευασμένοι να αντέχουν σε ακραίες περιβαλλοντικές
συνθήκες. Οι κωδικοποιητές VideoJet X μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε ακραίες θερμοκρασίες, από -30 έως
+60 °C (-22 έως +140 °F). Αυτές οι πανίσχυρες και
ευέλικτες συσκευές αντιπροσωπεύουν την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας για την υψηλής απόδοσης μετάδοση βίντεο
μέσω IP σε εφαρμογές CCTV σήμερα.

Περιγραφή λειτουργ.

Αντοχή σε αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος
Οι κωδικοποιητές VideoJet X είναι ιδανικοί για εφαρμογές
εξωτερικού χώρου, όπως π.χ. έλεγχος περιμέτρου, συνόρων
και φρακτών, καθώς και για βιομηχανικές εφαρμογές όπου
παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αντοχή σε αντίξοες συνθήκες
περιβάλλοντος.

Όταν χρησιμοποιούνται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες,
μπορείτε να επωφεληθείτε από την ευρεία γκάμα τιμών
τάσης λειτουργίας από 10 έως 30 V DC, γεγονός που τους
επιτρέπει να τροφοδοτούνται τόσο από μπαταρίες όσο και
από φωτοβολταϊκά στοιχεία. Μπορείτε επίσης να
επωφεληθείτε από την υποδοχή SFP (μικρών διαστάσεων
και εμβυσματούμενου τύπου) που διαθέτουν, η οποία

επιτρέπει την άμεση σύνδεση με ένα δομοστοιχείο
διασύνδεσης μέσω οπτικής ίνας, χωρίς να απαιτείται
εξωτερικός εξοπλισμός οπτικής ίνας.

Η βιομηχανικής κλάσης αντοχή τους στους κραδασμούς
καθιστά τους εν λόγω κωδικοποιητές εξαιρετικά
κατάλληλους για χρήση σε κινητές εφαρμογές, όπως π.χ. σε
τραίνα, λεωφορεία ή άλλα οχήματα.

Ευελιξία
Οι κωδικοποιητές VideoJet X προσφέρουν απαράμιλλη
ευελιξία στην εγγραφή. Μπορείτε να μεταδώσετε ροή
βίντεο μέσω του δικτύου και να την αποθηκεύσετε σε
συσκευές εγγραφής βίντεο μέσω δικτύου (Network Video
Recorder, NVR). Μπορείτε να να εκτελέσετε εγγραφή
τοπικά σε CompactFlash, έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο
USB, ή να χρησιμοποιήσετε έναν προαιρετικό εσωτερικό
σκληρό δίσκο που προορίζεται για χρήση σε οχήματα.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε δικτυακώς
συνδεόμενες συσκευές αποθήκευσης RAID μέσω iSCSI. Η
ενσωματωμένη υποστήριξη iSCSI επιτρέπει στους
αποκωδικοποιητές VideoJet X να συμπεριφέρονται ως
συμβατικές συσκευές DVR, ενώ ταυτόχρονα μεταδίδουν
ροή υψηλής απόδοσης ζωντανού βίντεο μέσω του δικτύου.

VideoJet X10/X20/X40 Κωδικοποιητής
βίντεο υψηλής αντοχής

▶ Με ανθεκτική κατασκευή για ακραίες περιβαλλοντικές
συνθήκες

▶ Μετάδοση υψηλής ποιότητας βίντεο MPEG‑4 μέσω IP

▶ Κωδικοποίηση H.264 Baseline Profile

▶ Μονάδες με μία, δύο ή τέσσερεις εισόδους βίντεο

▶ Ενσωματωμένη "Αυξημένη ευφυΐα" (Intelligence-at-
the-Edge)

▶ Δικτυακά συνδεόμενες μονάδες αποθήκευσης RAID
μέσω iSCSI

www.boschsecutity.gr
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Διπλή ροή βίντεο
Το VideoJet X χρησιμοποιεί διπλή ροή για να παράγει δύο
ανεξάρτητες ροές βίντεο μέσω IP ανά κανάλι, εάν υπάρχει
διαθέσιμη επαρκής υπολογιστική ισχύς. Αυτό επιτρέπει την
προβολή και την εγγραφή βίντεο σε δύο διαφορετικά
επίπεδα ποιότητας, για την εξοικονόμηση χώρου στον
σκληρό δίσκο και εύρους ζώνης. Σε συνθήκες συναγερμού,
μπορούν να αποστείλουν ένα email με συνημμένες εικόνες
JPEG.

Διπλή εγγραφή
Μπορείτε να εγγράψετε τις ροές ανεξάρτητα σε
διαφορετικά μέσα. Έτσι το βίντεο μπορεί να εγγραφεί
κεντρικά σε μονάδες δίσκου iSCSI με διαχείριση από το
VRM Video Recording Manager και σε πλεονασμό στα
τοπικά μέσα. Εάν είναι απαραίτητο, για παράδειγμα στην
περίπτωση αστοχίας δικτύου, το VRM μπορεί να
αναπληρώσει το κενό στην κεντρική εγγραφή (ANR,
Automatic Network Replenishment).

Προφίλ εγγραφής
Οι κωδικοποιητές διαθέτουν ένα ιδιαίτερα ευέλικτο
χρονοδιάγραμμα εγγραφής, που παρέχει μέχρι και δέκα
προγραμματιζόμενα προφίλ εγγραφής και επιτρέπει την
επιμέρους εκχώρηση προφίλ καμερών. Με τα προφίλ αυτά,
μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα καρέ και την ανάλυση
σε περίπτωση συναγερμού, εξοικονομώντας έτσι χώρο
εγγραφής κατά τις περιόδους χωρίς συναγερμό.

Κωδικοποίηση H.264 Baseline Profile
Το υλικολογισμικό 4.0 επιτρέπει στους κωδικοποιητές
VideoJet X της Bosch να χρησιμοποιούν το H.264 Baseline
Profile για την κωδικοποίηση του σήματος βίντεο. Αυτό
επιτρέπει τη μείωση της απαιτούμενης ταχύτητας
μετάδοσης bit για μια δεδομένη ρύθμιση ποιότητας, ή την
αύξηση της ποιότητας όταν διατηρείται η ρύθμιση της
ταχύτητας μετάδοσης bit.

Ταχύτητες καρέ και ανάλυση
Εάν χρησιμοποιείτε μία ή δύο εισόδους, οι κωδικοποιητές
παρέχουν βίντεο MPEG‑4 μέσω IP σε πλήρη ταχύτητα των
25 (PAL) ή 30 (NTSC) ips (καρέ ανά δευτερόλεπτο), με
ανάλυση μέχρι και 4CIF σε κάθε κανάλι. Εάν
χρησιμοποιούνται τέσσερις είσοδοι, η μέγιστη ταχύτητα
καρέ είναι 12,5/15 εικόνες ανά δευτερόλεπτο σε ανάλυση
4CIF και είναι δυνατή η απουσία διπλής ροής.

Δεδομένου ότι το H.264 Baseline Profile δεν υποστηρίζει
την κωδικοποίηση πεδίου, δεν είναι δυνατή η μετάδοση
interlaced video, συνεπώς ή ανάλυση περιορίζεται σε ένα
μέγιστο 2CIF. Η κωδικοποίηση H.264 απαιτεί τη διπλή
απόδοση όσον αφορά το MPEG‑4. Οι τιμές ρυθμού καρέ
πρέπει συνεπώς να διαιρεθούν δια δύο.

Οι μέγιστες ταχύτητες καρέ που παρατίθενται στους πίνακες
που ακολουθούν εξαρτώνται από την ανάλυση, το
περιεχόμενο της εικόνας και την κίνηση, καθώς και τον
αριθμό των χρησιμοποιούμενων εισόδων.

MPEG‑4 4 είσοδοι 2 είσοδοι 1 είσοδος

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

2/3 D1 25/30 ips 25/30 ips 25/30 ips

2CIF 25/30 ips 25/30 ips 25/30 ips

ips = ταχύτητα, σε καρέ ανά δευτερόλεπτο

H.264 4 είσοδοι 2 είσοδοι 1 είσοδος

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

ips = ταχύτητα, σε καρέ ανά δευτερόλεπτο

Αξιοπιστία
Οι κωδικοποιητές VideoJet X έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα
την αξιοπιστία και διαθέτουν τροφοδοτικό μεγάλου εύρους
θερμοκρασίας, διπλές πλεονάζουσες θύρες δικτύου
Ethernet, μια τρίτη υποδοχή δικτύου SFP με δυνατότητα
μεταγωγής ανάμεσα στις θύρες δικτύου, διπλές θύρες USB
και δυνατότητα σύνδεσης ανθεκτικών στις βλάβες
συσκευών μαζικής αποθήκευσης μέσω iSCSI.

Ασφάλεια πρόσβασης
Οι κωδικοποιητές VideoJet X προσφέρουν διάφορα
επίπεδα ασφαλείας για την πρόσβαση του δικτύου, της
μονάδας και των καναλιών δεδομένων. Εκτός από
προστασία τριών επιπέδων μέσω κωδικού πρόσβασης,
υποστηρίζουν έλεγχο ταυτότητας 802.1x με τη βοήθεια
ενός διακομιστή RADIUS για αναγνώριση. Μπορείτε να
εξασφαλίσετε την πρόσβαση μέσω προγράμματος
περιήγησης στο Διαδίκτυο με το πρωτόκολλο HTTPS, με τη
βοήθεια ενός πιστοποιητικού SSL που αποθηκεύεται στη
μονάδα. Για καθολική προστασία των δεδομένων, κάθε
κανάλι επικοινωνίας —βίντεο, ήχου ή σειριακής εισόδου/
εξόδου— μπορεί να υποστεί κρυπτογράφηση AES με κλειδιά
128 bit, εφόσον εφαρμοστεί η άδεια χρήσης λογισμικού
Encryption Site License.

Ευφυΐα
Χάρη στην ενσωματωμένη ανάλυση περιεχομένου βίντεο, οι
κωδικοποιητές VideoJet X ενισχύουν τη βασική αρχή
"Αυξημένη ευφυΐα" (Intelligence-at-the-Edge) όπου οι
περιφερειακές συσκευές καθίστανται περισσότερο ευφυείς.
Το VideoJet X διαθέτει ενσωματωμένη ανίχνευση κίνησης
στο βίντεο MOTION+. Αυτός ο αλγόριθμος ανίχνευσης
βίντεο βασίζεται στις μεταβολές των εικονοστοιχείων
(pixel) και περιλαμβάνει δυνατότητες φιλτραρίσματος
μεγέθους αντικειμένων και εξεζητημένες δυνατότητες
προστασίας από παρέμβαση.

Η Bosch προσφέρει ακόμη πιο προηγμένες εφαρμογές
ανάλυσης περιεχομένου βίντεο (Video Content Analysis,
VCA) με το σύστημα Intelligent Video Analysis (IVA).
Πρόκειται για προαιρετικό εξοπλισμό με ειδική άδεια
χρήσης, όπου ο αλγόριθμος IVA βασίζεται σε τεχνολογία
ψηφιακής απεικόνισης που χρησιμοποιεί ανάλυση εικόνας
πολλαπλών επιπέδων ως προς τυχόν μεταβολές στα pixel,
την υφή και την κίνηση (τροχιά).
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Προβολή
Μπορείτε να προβάλετε το βίντεο των κωδικοποιητών
VideoJet X σε έναν Η/Υ με τη βοήθεια ενός προγράμματος
περιήγησης στο Διαδίκτυο, στο Video Management System
της Bosch, ή ακόμα να το ενσωματώσετε σε άλλο σύστημα
διαχείρισης βίντεο. Με τη δρομολόγηση του βίντεο IP σε
έναν υψηλής απόδοσης αποκωδικοποιητή βίντεο VIP XD ή
ένα VIDOS Monitor Wall, μπορείτε να προβάλετε το βίντεο
με κορυφαία ευκρίνεια.

Εύκολη αναβάθμιση
Μπορείτε να αναβαθμίζετε τους κωδικοποιητές VideoJet X
από απόσταση, κάθε φορά που καθίσταται διαθέσιμο ένα
νέο υλικολογισμικό. Αυτό διασφαλίζει την ενημέρωση των
προϊόντων, με αποτέλεσμα την προστασία της επένδυσής
σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια.

Εγκρίσεις χωρών

Εγκρίσεις

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE VideoJet X10/X20/X40

Η.Π.Α. UL VideoJet X10/X20/X40, X40 SN

UL online certifications directory (link)

Ασφάλεια

Περιοχή Αριθμός

IEC 60950

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Περιοχή Αριθμός

Ε.Ε. EN55103-1 περί εξοπλισμού βίντεο και ήχου

EN50130-4 περί συστημάτων συναγερμού

EN55022 περί εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφο-
ριών (ITE)

EN55024 περί εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφο-
ριών (ITE)

EN50121-4 περί σιδηροδρομικών εφαρμογών

EN61000-3-2

EN61000-3-3

AUS/NZ AS/NZS 3548 Κλάση B

Η.Π.Α. FCC 47 CFR Κεφάλαιο 1 Τμήμα 15

Περιβάλλον

Περιοχή Αριθμός

Ε.Ε. EN60068-2-6 Fc Ημιτονοειδής δόνηση

EN60068-2-30 Db Υγρή θερμότητα

EN60068-2-1 Ab Ψυχρή αποθήκευση

EN60068-2-2 Bb Θερμή αποθήκευση

EN60068-2-14 Na Αλλαγή θερμοκρασίας

Προγραμματισμός

Οι κωδικοποιητές VideoJet X διαθέτουν ενσωματωμένο
σωλήνα απαγωγής θερμότητας, ο οποίος πρέπει να
τοποθετηθεί με συγκεκριμένη κατεύθυνση προκειμένου να
λειτουργεί καλά. Μπορείτε να τοποθετήσετε τους
κωδικοποιητές VideoJet X με οποιονδήποτε
προσανατολισμό εκτός από εκείνον όπου η πρόσοψη
(πλευρά με υποδοχές BNC) είναι στραμμένη προς τα
επάνω.

Υποδοχές σύνδεσης και ενδεικτικές λυχνίες στην
πρόσοψη

1 2 3 4 5 6

VideoJet X40 — πρόσοψη

1 USB 1 και 2

2 Είσοδος βίντεο 1 (2, 3 και 4, όπου υπάρχουν)

3 Είσοδος ήχου 2 καναλιών (1 καναλιού για X10)

4 Είσοδος ήχου 1 καναλιού

5 Ενδεικτική λυχνία μονάδας σκληρού δίσκου (λειτουργεί μόνον στις εκ-
δόσεις με HDD)

6 Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης

Υποδοχές σύνδεσης και ενδεικτικές λυχνίες στο πίσω
μέρος

1 2 3 4 5

VideoJet X — πίσω πλευρά

www.boschsecutity.gr
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1 Υποδοχή SFP GBIC

2 Υποδοχή για κάρτες Compact Flash

3 Ethernet 1 και 2

4 Είσοδος συναγερμού, έξοδος ρελέ, σειριακή διασύνδεση και είσοδος
τροφοδοσίας σε ξεχωριστά μπλοκ ακροδεκτών

5 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότη-
τα

Είδος

1 VideoJet X10 κωδικοποιητής με 1 είσοδο βίντεο, ή

VideoJet X20 κωδικοποιητής με 2 εισόδους βίντεο, ή

VideoJet X40 κωδικοποιητής με 4 εισόδους βίντεο

1 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

1 CD-ROM με λογισμικό και τεκμηρίωση

1 Υπόδειγμα διάνοιξης οπών

1 Σετ συνδέσμων με ελατηριωτές επαφές

Μπορείτε να παραγγείλετε ξεχωριστά ένα προαιρετικό
τροφοδοτικό μεγάλου εύρους θερμοκρασίας, με καλώδιο
ρεύματος κατάλληλο για Ε.Ε/Η.Π.Α, Ηνωμένο Βασίλειο και
Αυστραλία.

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηρι-
στικά

Παροχή ρεύματος Μέσω εξωτερικής μονάδας ή εξωτερικής μπατα-
ρίας

Τάση εισόδου 10 έως 30 V DC

Κατανάλωση ισχύος X10: περίπου 16 VA, όταν είναι πλήρως εξοπλι-
σμένο

X20/X40: περίπου 22 VA, όταν είναι πλήρως
εξοπλισμένο

Υποδοχές εισόδου/εξό-
δου

Βίντεο X10: 1 είσοδος

X20: 2 είσοδοι

X40: 4 είσοδοι

• Σύνδεσμος BNC

• Σύνθετη αντίσταση 75 ohm, με δυνατότητα μεταγωγής

• Σήμα Σύνθετο αναλογικό, 0,7 έως 1,2 Vpp, NTSC ή
PAL

Ήχος X10: 1 είσοδος μονοφωνικής γραμμής, 1 έξο-
δος μονοφωνικής γραμμής

Υποδοχές εισόδου/εξό-
δου

X20/X40: 2 είσοδοι μονοφωνικής γραμμής,
1 έξοδος μονοφωνικής γραμμής

• Σύνδεσμος 2 στερεοφωνικές υποδοχές των 3,5 mm

• Είσοδος γραμμής
σήματος

9 kohm τυπική τιμή, 5,5 Vpp μέγ.

• Έξοδος γραμμής
σήματος

3,0 Vpp στα 10 kohm / 1,7 Vpp στα 16 ohm
τυπική

Συναγερμός 4 είσοδοι

• Σύνδεσμος Σφιγκτήρας (επαφή μη απομονωμένου περιβλή-
ματος)

• Αντίσταση ενεργο-
ποίησης

10 ohm μέγ.

Ρελέ 4 έξοδοι

• Σύνδεσμος Σφιγκτήρας

• Σήμα 30 Vpp (SELV), 2 A

Θύρα COM Σφιγκτήρας, RS‑232/422/485

Βίντεο

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

Ρυθμοί μετάδοσης δεδο-
μένων

9,6 kbps έως 6 Mbps ανά κανάλι

Ανάλυση Οριζόντια x κατακόρυφη PAL/NTSC

• 4CIF (MPEG‑4 μό-
νο)

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

X40: 704 x 576/480 (12,5/15 ips*, χρήση
όλων των εισόδων)

• 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*)

* Ανάλογα με τον αλγόριθμο κωδικοποίησης, το
περιεχόμενο της εικόνας και την κίνηση

Δομή GOP I, IP

Συνολική καθυστέρηση IP 120 ms

Ρυθμός καρέ 1 έως 50/60 (PAL/NTSC)

Ήχος

Τυπικό G.711, 300 Hz έως 3,4 kHz

Ταχύτητα μετάδοσης δε-
δομένων

80 kbps σε συχνότητα δειγματοληψίας 8 kHz
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Δίκτυο

Ethernet Διπλή θύρα 10/100 Base‑T, αυτόματη ανίχνευ-
ση, απλής/ πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας,
RJ45

SFP 1 υποδοχή SFP (μικρών διαστάσεων και εμβυ-
σματούμενου τύπου) 1 Gbps για το προαιρετικό
τυπικό δομοστοιχείο SFP GBIC

Πρωτόκολλα RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, RTSP, SMTP,
SNTP, SNMP (V1, MIB‑II), 802,1x

Κρυπτογράφηση TLS 1,0, SSL, AES (προαιρετικά)

Έλεγχος

Ενημέρωση λογισμικού Flash ROM, δυνατότητα απομακρυσμένου προ-
γραμματισμού

Διαμόρφωση Μέσω του λογισμικού Configuration Manager ή
ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο

Συνδέσεις

CompactFlash, υποδοχή 1  υποδοχή CF για προαιρετική τυπική κάρτα
μνήμης CompactFlash τύπου I/II

Θύρες USB 2 θύρες USB 2.0 υψηλής ταχύτητας, για τροφο-
δοσία 2,5 W μέγ. η καθεμία

Μηχανικά χαρακτηριστι-
κά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 61 x 160 x 178 mm (2,4 x 6,3 x 7,01 in)

Βάρος 1,5 kg (3,3 lb) περίπου, μαζί με τη μονάδα
σκληρού δίσκου (HDD)

Περιβαλλοντικά χαρα-
κτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -30 °C έως +60 °C (-22 °F έως +140 °F) θερμο-
κρασία περιβάλλοντος

Σχετική υγρασία 0 έως 95%, ατμοσφαιρική υγρασία, χωρίς συ-
μπύκνωση

Θερμική τιμή X10: 55 BTU/h το πολύ, όταν είναι πλήρως εξο-
πλισμένο

X20/X40: 75 BTU/h το πολύ, όταν είναι πλήρως
εξοπλισμένο

Πληροφορίες παραγγελίας

VJT‑X10S
VideoJet X10 με μία είσοδο βίντεο

VJT‑X10S

VJT‑X10S‑H008
VideoJet X10 με 1 είσοδο βίντεο και μία μονά-
δα σκληρού δίσκου των 80 GB

VJT-X10S-H008

VJT‑X20S
VideoJet X20 με δύο εισόδους βίντεο

VJT‑X20S

VJT‑X20S‑H008
VideoJet X20 με 2 εισόδους βίντεο και μία μο-
νάδα σκληρού δίσκου των 80 GB

VJT-X20S-H008

VJT‑X40S
VideoJet X40 με τέσσερις εισόδους βίντεο

VJT-X40S

Πληροφορίες παραγγελίας

VJT‑X40S‑H008
VideoJet X40 με 4 εισόδους βίντεο και μία μο-
νάδα σκληρού δίσκου των 80 GB

VJT-X40S-H008

Αξεσουάρ υλικού

VJT‑XACC‑PS
VJX10/20/40 - τροφοδοτικό ευρείας γκάμας
τιμών τάσης και θερμοκρασίας λειτουργίας

VJT-XACC-PS

VJT‑XACC‑PSUK
VJX10/20/40 - τροφοδοτικό ευρείας γκάμας
τιμών τάσης και θερμοκρασίας λειτουργίας, για
το Ηνωμένο Βασίλειο

VJT-XACC-PSUK

VJT‑XACC‑PSAU
VJX10/20/40 - τροφοδοτικό ευρείας γκάμας
τιμών τάσης και θερμοκρασίας λειτουργίας, για
την Αυστραλία

VJT-XACC-PSAU

DVA-12T-04075RA iSCSI Συστοιχία δίσκων
12 φατνίων
4 HDD, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA iSCSI Συστοιχία δίσκων
12 φατνίων
12 HDD, 9 TB

DVA-12T-12100RA

DSA-N2B20-06AT
Βασική μονάδα με 6 x 1 TB σκληρούς δίσκους
SATA

DSA-N2B20-06AT

DSA-N2B20-12AT
Βασική μονάδα με 12 x 1 TB σκληρούς δί-
σκους SATA

DSA-N2B20-12AT

DSA-N2B50-20AT
Βασική μονάδα με 20 x 1 TB σκληρούς δί-
σκους SATA

DSA-N2B50-20AT

Αξεσουάρ λογισμικού

MVC-FIVA4-ENC1
Άδεια χρήσης λογισμικού IVA 4.0 VCA για κω-
δικοποιητή ενός καναλιού

MVC-FIVA4-ENC1

MVC-FIVA4-ENC2
Άδεια χρήσης λογισμικού IVA 4.0 VCA για κω-
δικοποιητή δύο καναλιών

MVC-FIVA4-ENC2

MVC-FIVA4-ENC4
Άδεια χρήσης λογισμικού IVA 4.0 VCA για κω-
δικοποιητή τεσσάρων καναλιών

MVC-FIVA4-ENC4

MVC-FENC-AES BVIP Κρυπτογράφηση AES
128 Bit
Άδεια χρήσης λογισμικού κρυπτογράφησης
BVIP AES 128 bit Encryption Site License.
Αυτή η άδεια απαιτείται μόνο μία φορά κατά
την εγκατάσταση. Επιτρέπει την κρυπτογραφη-
μένη επικοινωνία μεταξύ κωδικοποιητών BVIP,
αποκωδικοποιητών και σταθμών διαχείρισης.

MVC-FENC-AES

www.boschsecutity.gr
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