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A Bosch VideoJet X kódolók nagy teljesítményű, ipari,
egy-, két- vagy négycsatornás CCTV videokódoló család
tagjai. Robusztus házukban ellenállnak a rendkívüli
környezeti körülményeknek. A VideoJet X kódolók
rendkívüli hőmérsékleti tartományban, -30 °C - +60 °C
között használhatók. Ezek a hatékony és rugalmas
eszközök az IP-alapú, korszerű, magas szintű
videoteljesítményt képviselik a CCTV-rendszerekhez.

Főbb funkciók

Erős igénybevételt jelentő környezet
A VideoJet X kódolók ideálisak az olyan kültéri
alkalmazásokhoz, mint a kerület-, határ- és
kerítésvédelem, valamint az olyan ipari alkalmazásokhoz,
ahol tűrik a kíméletlen környezetet.

Távoli helyszíneken alkalmazva előnyös széles, 10 – 30 V
DC közötti tápfeszültség tartományuk, így akár
akkumulátorról, akár napelemről táplálhatók. Előnyös
továbbá SFP (small form-factor pluggable)
csatlakozóhelyük, amelyek lehetővé teszik üvegszálas
csatolómodul közvetlen csatlakoztatását, külső üvegszálas
hardver nélkül.

Ipari fokozatú vibrációállóságuk ezeket a kódolókat
alkalmassá teszik olyan mobil alkalmazások kiszolgálására,
mint pl. vonatok, buszok vagy egyéb járművek.

Rugalmasság
A VideoJet X kódolók páratlan rögzítési rugalmassággal
rendelkeznek. Továbbítsa a videót a hálózaton keresztül,
és tárolja a hálózati videorögzítők (NVR-ek) használatával.
Rögzítse a helyszínen CompactFlash memóriára, külső
USB meghajtóra, vagy opcionális gépkocsikban is
használható belső merevlemezre. Hálózati RAID iSCSI
tárolóeszközök is használhatók. A beépített iSCSI
támogatás lehetővé teszi a VideoJet X kódolók számára,
hogy hagyományos DVR eszközként működjenek,
miközben nagy teljesítményű élő videó adatfolyamot
küldenek a hálózaton keresztül.

Kettős adatfolyam
A VideoJet X kódolók kettős adatfolyam funkciója két,
egymástól független IP-videoadatfolyamot hoz létre
csatornánként, ha elegendő számítási kapacitás áll
rendelkezésre. A két különböző minőségi szinten történő
megjelenítés és rögzítés tárhely- és sávszélesség-
takarékos megoldást jelent. Riasztás esetén e-mailt tudnak
küldeni csatolt JPEG-képekkel.

VideoJet X10/X20/X40 masszív
videokódoló

▶ Strapabíróak, hogy ellenálljanak a legszélsőségesebb
körülményeknek is

▶ Kiváló minőségű MPEG-4 videó IP-hálózaton
keresztül.

▶ H.264 Baseline Profile kódolása

▶ Egy-, két- vagy négy bemenettel rendelkező egységek.

▶ Beépített intelligens működés

▶ Hálózatra csatlakoztatott RAID tárolás iSCSI-n
keresztül
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Kettős felvétel
Az adatfolyamokat külön-külön, más-más adathordozóra is
rögzítheti. Így a videót központilag a VRM Video Recording
Manager által kezelt iSCSI meghajtókra, másodlagosan
pedig helyi adathordozóra rögzítheti. Szükség esetén,
például hálózati hiba esetén a VRM pótolni tudja a
központi rögzítés kiesését (ANR - automatikus hálózat-
helyreállítás).

Rögzítési profilok
A kódolók igen rugalmas felvételütemezővel rendelkeznek,
amely akár tíz programozható felvételi profilt is biztosít, és
lehetővé tesz önállóan hozzárendelt kameraprofilokat.
Ezekkel a profilokkal felgyorsítható a képfrissítési
sebesség, valamint növelhető a felbontás riasztás esetén,
rögzítési tárhelyet megtakarítva a riasztáson kívüli
időszakokban.

H.264 Baseline Profile kódolása
A Firmware 4.0 lehetővé teszi, hogy a Bosch VideoJet X
kódolók H.264 Baseline Profile-t használjanak a videojel
kódolására. Ezáltal csökkenthető az adott minőségi
beállításhoz szükséges bitsebesség vagy a bitsebesség
szinten tartása esetén javítható a minőség.

Képfrissítési ütem és felbontás
Egy- vagy két bemenet használata esetén a kódolók
MPEG-4 videót küldenek IP-n keresztül teljes, 25 (PAL)
vagy 30 (NTSC) ips (kép/másodperc) sebességgel, akár
4CIF felbontásban mindegyik csatornán. Négy bemenet
esetén a legnagyobb frissítési sebesség 12,5/15 ips (kép/
másodperc) 4CIF felbontásban, és nincs lehetőség kettős
adatfolyamra.

Mivel a H.264 Baseline Profile nem támogatja a frame
kódolást, a váltott soros képalkotás nem lehetséges, így a
képfelbontás legfeljebb 2CIF lehet. A H.264 kódolás
kétszer akkora teljesítményt igényel, mint az MPEG‑4.
Emiatt a Képfrissítési sebesség értékeit kettővel el kell
osztani.

A legnagyobb képfrissítési sebességeket az alábbi táblázat
mutatja a felbontás, a kép tartalma és mozgása valamint
az alkalmazott bemenetek függvényében.

MPEG-4 4 bemenet 2 bemenet 1 bemenet

4CIF 12,5/15 kép/mp 25/30 kép/mp 25/30 kép/mp

2/3 D1 25/30 kép/mp 25/30 kép/mp 25/30 kép/mp

2CIF 25/30 kép/mp 25/30 kép/mp 25/30 kép/mp

kép/mp = képfrissítési ütem, kép/másodperc

H.264 4 bemenet 2 bemenet 1 bemenet

2CIF 12,5/15 kép/mp 25/30 kép/mp 25/30 kép/mp

kép/mp = képfrissítési ütem, kép/másodperc

Megbízhatóság
A megbízható kialakítású VideoJet X kódolók széles
hőmérsékleti tartományú tápegységgel, kettős-redundáns
Ethernet hálózati portokkal, egy harmadik, a hálózati
portok közötti átkapcsolást lehetővé tévő SFP hálózati
csatlakozóhellyel, kettős USB portokkal és iSCSI útján
nagy kapacitású, hibatűrő adattárolással rendelkeznek.

Hozzáférési biztonság
A VideoJet X kódoló különböző biztonsági szinteket kínál a
hálózathoz, az egységhez és az adatcsatornákhoz való
hozzáféréshez. A három szintű jelszavas védelmen
túlmenően támogatják a 802.1x hitelesítést, a
hitelesítéshez egy RADIUS kiszolgálót használva. A
webböngésző hozzáférés HTTPS segítségével tehető
biztonságossá, az egységben tárolt SSL tanúsítvány
használatával. A teljes körű adatvédelemhez mindegyik
kommunikációs csatorna – videó, audió vagy soros I/O –
egymástól függetlenül titkosítható 128 bites kulcsokkal, ha
már használatban van az Encryption Site License
(telephelyi titkosítási licenc).

Intelligens működés
Beépített videojel tartalom elemzéssel a VideoJet X
kódolók tovább erősítik az intelligens működés elvét, ahol
a csúcskategóriás eszközök fokozottan intelligenssé
válhatnak. A VideoJet X beépített, MOTION+ elnevezésű
video-mozgásérzékelővel kapható. Ez a mozgásérzékelő
algoritmus a képpontok változásán alapul, és magában
foglalja az objektum méret alapján történő szűrését és a
kifinomult szabotázs érzékelés képességeit.

A Bosch még fejlettebb videotartalom elemzési (VCA)
alkalmazásokat kínál intelligens videoelemzésével (IVA).
Licencelhető opció, amely az IVA-algoritmust digitális
képalkotó technológiára alapozza, amely a pixelek, a
szerkezet és a mozgás (pályagörbe) változásainak
többszintű képelemzését alkalmazza.

Megtekintés
A VideoJet X videója számítógépen megtekinthető
webböngésző használatával a Bosch videofelügyeleti
rendszerében, vagy integrálható más videokezelő
rendszerbe is. Az IP-videót nagy teljesítményű VIP XD
videodekóderre vagy egy VIDOS monitorfalra küldve
abszolút tisztaságú videót lehet bemutatni.

Egyszerű frissítés
A VideoJet X kódolók távolról frissíthetők, amikor csak új
készülékszoftver válik hozzáférhetővé. Ez biztosítja mindig
a legfrissebb termékeket, így kis erőfeszítéssel védve a
beruházást.
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Tanúsítványok és engedélyek

Engedélyek

Régió Tanúsítvány

Euróoa CE VideoJet X10/X20/X40

Egyesült
Államok

UL VideoJet X10/X20/X40, X40 SN

UL online certifications directory (link)

Biztonság

Régió Szám

IEC 60950

Elektromágneses kompatibilitás

Régió Szám

EU EN55103-1 Video- és audioberendezés

EN50130-4 Riasztórendszerek

EN55022 ITE

EN55024 ITE

EN50121-4 Vasúti alkalmazások

EN61000-3-2

EN61000-3-3

AUS/NZ AS/NZS 3548, B osztály

US FCC 47 CFR 1. fejezet 15. rész

Környezet

Régió Szám

EU EN60068-2-6 Fc Szinuszos vibráció

EN60068-2-30 Db Nedves hő

EN60068-2-1 Ab Hideg tárolás

EN60068-2-2 Bb Meleg tárolás

EN60068-2-14 Na Hőmérséklet-változás

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

A VideoJet X kódolók beépített hőbordával működik,
amelyet megfelelő irányban kell beépíteni, hogy teljes
mértékben működjön. A VideoJet X kódolók bármilyen
irányban beépíthetők, kivéve úgy, hogy az előlapjuk felfelé
legyen.

Előlapi csatlakozók és kijelzők

1 2 3 4 5 6

VideoJet X40—előlap

1 1. és 2. számú USB

2 Videobemenet 1 (2, 3, és 4 ahol van)

3 2-csatornás audiobemenet (1-csatorna az X10 esetén)

4 1-csatornás audiokimenet

5 HDD-LED (csak merevlemezes változatokon működik)

6 LED csatlakozás

Hátulsó csatlakozók és kijelzők

1 2 3 4 5

VideoJet X sorozat—hátoldal

1 SFP GBIC csatlakozóhely

2 Compact flash kártyahely

3 1. és 2. Ethernet

4 Riasztási bemenet, relékimenet, soros interfész, és tápbemenet kü-
lön csatlakozóblokkokon

5 Tápfeszültség bekapcsolását jelző LED

www.boschsecurity.hu
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Tartozékok

Mennyi-
ség

Alkatrész

1 VideoJet X10 kódoló 1 videobemenettel, vagy

VideoJet X20 kódoló 2 videobemenettel, vagy

VideoJet X40 kódoló 4 videobemenettel

1 Gyors telepítési útmutató

1 CD-ROM szoftverrel és dokumentációval

1 Fúrósablon

1 Csíptetőérinkezős csatlakozó

Opcionális, nagyobb hőmérsékleti tartományú tápegység
rendelhető külön EU/US, UK és AUS régióban használatos
tápkábel változatokkal.

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Tápellátás Külső egységen, vagy külső akkumulátoron ke-
resztül

Bemenő feszültség 10 – 30 V DC

Teljesítményfelvétel X10 típus: kb. 16 VA, teljes kiépítésben

X20/X40 típus: kb. 22 VA, teljes kiépítésben

Bemenet/kimenet

Videó X10: 1 bemenet

X20: 2 bemenet

X40: 4 bemenet

• csatlakozó BNC

• impedancia 75 Ohm, kapcsolható

• jel Analóg kompozit, 0,7 - 1,2 Vp-p, NTSC vagy
PAL

Audió X10: 1 mono vonalbemenet, 1 mono vonalki-
menet

X20/X40: 2 mono vonalbemenet, 1 mono vo-
nalkimenet

• csatlakozó 2 x 3,5 mm sztereó jack

• jelbemenet 9 kOhm jellemző, 5,5 Vp-p max

• jelkimenet 3,0 Vp-p 10 kOhm / 1,7 Vp-p 16 Ohm esetén,
jellemzően

Riasztás 4 bemenet

• csatlakozó Csíptetőaljzat (csupaszított vezetékhez)

• aktiválási ellenál-
lás

10 Ohm max

Relé 4 kimenet

• csatlakozó Csíptetőaljzat

• jel 30 Vpp (SELV), 2 A

COM-port Csíptetőaljzat, RS-232/422/485

Videó

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

Adatátviteli sebességek: 9,6 kb/s – 6 Mb/s csatornánként

Felbontás Vízszintes x függőleges PAL/NTSC

• 4CIF (csak
MPEG‑4)

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

X40: 704 x 576/480 (12.5/15 ips*; összes be-
menet használatban)

• 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*)

* A kódoló algoritmustól, a képtartalomtól és
mozgástól függően

GOP-szerkezet I, IP

Teljes IP-késleltetés 120 ms

Képfrissítés üteme 1 - 50/60 (PAL/NTSC)

Audió

Normál G.711; 300 Hz - 3,4 kHz

Adatsűrűség 80 kb/s, 8 kHz mintavételi sebesség

Hálózat

Ethernet Kétportos 10/100 Base-T, automatikus kap-
csolású, fél/teljes duplex, RJ45

SFP 1 x 1 Gb/s SFP (small form-factor pluggable)
csatlakozóhely opcionális SFP GBIC modulhoz

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

Titkosítás TLS 1.0, SSL, AES (opcionális)

Vezérlés

Szoftverfrissítés Flash ROM, távolról programozható

Konfiguráció Configuration Manager vagy webböngésző

Csatlakozók

CompactFlash 1x CF-kártyahely szabványos, opcionális I vagy
II típusú CompactFlash memóriakártya számá-
ra

USB-portok 2 x USB 2.0 nagy sebességű port, egyenként
2,5 W max. betáplálással

Mechanikus jellemzők

Méretek (ma x szé x mé) 61 x 160 x 178 mm (2.4 x 6.3 x 7.01 in)

Tömeg Kb. 1,5 kg, merevlemezzel együtt
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Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet -30 °C – +60 °C környezeti hőmérséklet

Relatív páratartalom: 0 – 95%, légköri nedvességtartalom, nem kon-
denzálódó

Hőérték X10 típus: legfeljebb 55 BTU/h, teljes kiépítés-
ben

X20, X40 típus: legfeljebb 75 BTU/h, teljes kié-
pítésben

Rendelési információ

VJT‑X10S
VideoJet X10 1 videobemenettel

VJT‑X10S

VJT‑X10S‑H008
VideoJet X10 egy videobemenettel és 80 GB
merevlemezzel

VJT-X10S-H008

VJT‑X20S
VideoJet X20 2 videobemenettel

VJT‑X20S

VJT‑X20S‑H008
VideoJet X20 két videobemenettel és 80 GB
merevlemezzel

VJT-X20S-H008

VJT‑X40S
VideoJet X40 4 videobemenettel

VJT-X40S

VJT‑X40S‑H008
VideoJet X40 négy videobemenettel és
80 GB merevlemezzel

VJT-X40S-H008

Hardvertartozékok

VJT‑XACC‑PS
VJX10/20/40 széles tartományú, szélsősé-
ges hőmérsékletre tervezett tápegység

VJT-XACC-PS

VJT‑XACC‑PSUK
VJX10/20/40 széles tartományú, szélsősé-
ges hőmérsékletre tervezett tápegység, egye-
sült királyságbeli alkalmazásra

VJT-XACC-PSUK

VJT‑XACC‑PSAU
VJX10/20/40 széles tartományú, szélsősé-
ges hőmérsékletre tervezett tápegység,
ausztráliai alkalmazásra

VJT-XACC-PSAU

DVA-12T-04075RA iSCSI-háttértár, 12
rekeszes
4 merevlemez-meghajtó, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA iSCSI-háttértár, 12
rekeszes
12 merevlemez-meghajtó, 9 TB

DVA-12T-12100RA

DSA-N2B20-06AT
Alapegység 6 x 1 TB SATA merevlemezzel

DSA-N2B20-06AT

DSA-N2B20-12AT
Alapegység 12 x 1 TB SATA merevlemezzel

DSA-N2B20-12AT

DSA-N2B50-20AT
Alapegység 20 x 1 TB SATA merevlemezzel

DSA-N2B50-20AT

Rendelési információ

Szoftvertartozékok

MVC-FIVA4-ENC1
IVA 4.0 VCA szoftverlicenc egycsatornás kó-
dolóhoz

MVC-FIVA4-ENC1

MVC-FIVA4-ENC2
IVA 4.0 VCA szoftverlicenc kétcsatornás kó-
dolóhoz

MVC-FIVA4-ENC2

MVC-FIVA4-ENC4
IVA 4.0 VCA szoftverlicenc négycsatornás kó-
dolóhoz

MVC-FIVA4-ENC4

MVC-FENC-AES BVIP AES 128 bites
titkosítás
BVIP AES 128-bites titkosítás telephelyi li-
cenc. Ez a licenctelepítésenként egy alkalom-
mal szükséges. Lehetővé teszi a kommuniká-
ciót a BVIP kódolók, dekódolók és kezelőállo-
mások között.

MVC-FENC-AES

www.boschsecurity.hu
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Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu
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