
ITV | VideoJet X10/X20/X40 robust videokoder

Bosch VideoJet X-koderne hører til en gruppe industrielle
ITV-videokodere med én, to eller fire innganger og høy
ytelse. De er bygd inn i et robust hus og er laget for å tåle
ekstreme miljøforhold. VideoJet X-koderne kan brukes ved
ekstreme temperaturer og er driftsklare fra -30 til +60 °C
(-22 til +140 °F). Disse kraftige og fleksible enhetene
representerer det nyeste innen video over IP med høy
ytelse for ITV i dag.

Funksjoner

Robuste miljøer
VideoJet X-koderne er ideelle for bruksområder utendørs
som perimeter-, grense- og gjerdekontroll, samt for
industrielle bruksområder siden de tåler røffe miljøer.

Når de brukes på eksterne steder, kan man dra nytte av at
koderne kan bruke mange ulike typer strømtilførsel fra 10
til 30 VDC, slik at de også kan drives på batteri- eller
solenergi. I tillegg gjør SFP-sporet at de kan kobles direkte
til en fibergrensesnittmodul uten ekstern fiberhardware.

Den industriklassifiserte vibrasjonsmotstanden gjør disse
koderne ekstremt godt egnet til mobile bruksområder som
tog, busser eller andre kjøretøyer.

Fleksibilitet
VideoJet X-koderne tilbyr enestående opptaksfleksibilitet.
Stream video fra hele nettverket, og lagre den med
nettverksvideopptakere (NVR). Registrer lokalt på
CompactFlash eller en ekstern USB-harddisk, eller bruk en
intern harddisk (tilleggsutstyr). Nettverkstilkoblede RAID
iSCSI-lagringsenheter kan også brukes. Den innebygde
iSCSI-støtten gjør at VideoJet X-koderne kan fungere som
konvensjonelle DVRer når sanntidsvideo med høy ytelse
streames over nettverket.

Dual streaming
VideoJet X-koderne bruker dual streaming til å generere to
uavhengige IP-videostreamer per kanal hvis
datamaskinene er kraftige nok. Dette gjør at visning og
opptak kan skje på to forskjellige kvalitetsnivåer, slik at
det spares diskplass og båndbredde. Ved en alarm kan de
sende en e-post med JPEG-bilder vedlagte.

Dobbeltopptak
Du kan ta opp streamene uavhengig på ulike media. På
den måten kan video tas opp sentralt på iSCSI-stasjoner
som administreres av VRM Video Recording Manager og
redundant på de lokale mediene. Om nødvendig, for
eksempel hvis det oppstår en nettverksfeil, kan VRM fylle
opp mellomrommet i det sentrale opptaket (ANR,
Automatic Network Replenishment).

VideoJet X10/X20/X40 robust videokoder
▶ Robust for utvidede miljøforhold

▶ MPEG-4-video over IP av høy kvalitet

▶ H.264 Baseline Profile-koding

▶ Enheter med én, to eller fire videoinnganger

▶ Innebygd informasjonsinnhold i forkant

▶ Nettverkstilkoblet RAID-lagring via iSCSI
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Opptaksprofiler
Koderne har en meget fleksibel opptakstidsplanlegger
som inneholder opptil ti programmerbare opptaksprofiler,
og som gjør at kameraprofilene kan tilordnes individuelt.
Med disse profilene kan du akselerere bildefrekvensen i
tillegg til å øke oppløsningen på alarmen, slik at du kan
spare opptaksplass i perioder uten alarm.

H.264 Baseline Profile-koding
Firmware 4.0 gjør det mulig for Bosch VideoJet X-koderne
å bruke H.264 Baseline Profile til å kode videosignalet.
Dette gjør det mulig å redusere den påkrevde
bithastigheten for en gitt kvalitetsinnstilling, eller øke
kvaliteten når innstillingen for bithastighet holdes på
samme nivå.

Bildefrekvenser og oppløsning
Når én eller to innganger brukes, leverer koderne MPEG-4
video over IP ved full bildefrekvens på 25 (PAL) eller
30 (NTSC) bilder per sekund med opptil 4CIF-oppløsning
på hver kanal. Når fire innganger brukes, er den
maksimale bildefrekvensen 12,5/15 bilder per sekund ved
4CIF-oppløsning, og dual streaming er ikke mulig.

Siden H.264 Baseline Profile ikke støtter feltkoding, er det
ikke mulig med sammenflettet video, derfor er oppløsning
begrenset til maksimum 2CIF. H.264-koding krever dobbel
ytelse med hensyn til MPEG-4. Verdiene for bildefrekvens
må derfor deles på to.

De maksimale bildefrekvensene som er oppgitt i tabellene
nedenfor, avhenger av oppløsningen, bildeinnholdet og
bevegelsen samt antallet brukte innganger.

MPEG-4 4 innganger 2 innganger 1 inngang

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 = bildefrekvens i bilder per sekund

H.264 4 innganger 2 innganger 1 inngang

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

ips = bildefrekvens i bilder per sekund

Pålitelighet
VideoJet X-koderne er utformet for å være pålitelig og har
en strømforsyning med bredt temperaturområde, to
redundante Ethernet-nettverksporter, et tredje SFP-
nettverksspor med mulighet for å veksle mellom
nettverksportene, to USB-porter og feiltolerant
masselagring via iSCSI.

Tilgangssikkerhet
VideoJet X-koderne tilbyr forskjellige sikkerhetsnivåer for
tilgang til nettverket, enheten og datakanalene. I tillegg til
passordbeskyttelse med tre nivåer støtter de 802.1x-
autentisering ved å bruke en RADIUS-server til
identifisering. Nettlesertilgangen kan sikres med HTTPS
ved hjelp av et SSL-sertifikat som er lagret i enheten. For
fullstendig datavern kan hver eneste
kommunikasjonskanal – video, lyd eller seriell I/U – AES-
krypteres med 128-bit-nøkler på uavhengig basis når
krypteringsområdelisensen er tatt i bruk.

Informasjonsinnhold
Med innebygd videoinnholdsanalyse underbygger
VideoJet X-koderne konseptet med informasjonsinnhold i
forkant, der enheter blir stadig mer intelligente.
VideoJet X leveres med innebygd MOTION+-
videobevegelsesdeteksjon. Denne
bevegelsesdetektsjonsalgoritmen er basert på
pikselendringer og inkluderer filterfunksjoner for
objektstørrelse og avanserte funksjoner for
sabotasjedeteksjon.

Bosch tilbyr mer avanserte applikasjoner for
videoinnholdsanalyse (VCA) med intelligent videoanalyse
(IVA). Som en lisensiert tilleggsfunksjon baserer IVA-
algoritmen seg på digital bildeteknologi som bruker
flertrinns bildeanalyse av endringer i piksler, struktur og
bevegelser.

Visning
Se VideoJet X-kodervideoen på en datamaskin ved hjelp
av en nettleser, i Bosch Video Management System, eller
integrer den i et annet videobehandlingssystem. Ved å
rute IP-videoen til en VIP XD-videodekoder med høy ytelse
eller en VIDOS-monitorvegg kan du presentere videoen
med størst mulig klarhet.

Enkel oppgradering
Oppgrader VideoJet X-koderne eksternt når ny firmware
er tilgjengelig. Dette sikrer oppdaterte produkter og
krever dermed lite anstrengelse for å beskytte
investeringen.

Sertifiseringer og godkjenninger

Godkjenninger

Region Sertifisering

Europa CE VideoJet X10/X20/X40

USA UL VideoJet X10/X20/X40, X40 SN

UL online certifications directory (link)
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Sikkerhet

Region Nummer

IEC 60950

Elektromagnetisk kompatibilitet

Region Nummer

EU EN55103-1-video- og lydutstyr

EN50130-4-alarmsystemer

EN55022 ITE

EN55024 ITE

EN50121-4-jernbaneapplikasjoner

EN61000-3-2

EN61000-3-3

AUS/NZ AS/NZS 3548 klasse B

USA FCC 47 CFR, kap. 1, del 15

Miljøinformasjon

Region Nummer

EU EN60068-2-6 Fc sinusformet vibrasjon

EN60068-2-30 Db fuktig varme

EN60068-2-1 Ab kald lagring

EN60068-2-2 Bb varm lagring

EN60068-2-14 Na temperaturendring

Installasjon/Konfigurasjons Notater

VideoJet X-koderne har et integrert varmerør som må
monteres i en bestemt retning for å fungere fullt ut.
Monter VideoJet X-koderne i hvilken som helst retning,
unntatt med forsiden (BNC-siden) oppover.

Kontakter og indikatorer på forsiden

1 2 3 4 5 6

VideoJet X40 – foran

1 USB 1 og 2

2 Videoinngang 1 (2, 3 og 4 der det er relevant)

3 Tokanals lydinngang (enkanals for X10)

4 Enkanals lydutgang

5 Lampe for HDD (fungerer bare på HDD-versjoner)

6 Lampe for tilkobling

Kontakter og indikatorer på baksiden

1 2 3 4 5

VideoJet X-serien – bak

1 SFP GBIC-spor

2 CompactFlash-spor

3 Ethernet 1 og 2

4 Alarminngang, reléutgang, seriegrensesnitt og strøminngang på
separate kontaktblokker

5 Lampe for strøm på

Deler innkludert

Antall Komponent

1 VideoJet X10-koder med 1 videoinngang eller

VideoJet X20-koder med 2 videoinnganger eller

VideoJet X40-koder med 4 videoinnganger

1 Hurtiginstalleringsveiledning

1 CD-ROM med programvare og dokumentasjon

1 Boremal

1 Sett med fjærklemmekontakter

En strømforsyning med utvidet temperaturområde kan
bestilles separat som tilleggsutstyr med strømledninger
for regionene EU/USA, Storbritannia og Australia.

www.boschsecurity.no
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Tekniske spesifikasjoner

Elektrisk informasjon

Strømforsyning Via ekstern enhet eller eksternt batteri

Inngangsspenning 10 til 30 VDC

Strømforbruk X10: ca. 16 VA, fullt utstyrt

X20/X40: ca. 22 VA, fullt utstyrt

Inngang/utgang

Video X10: 1 x inngang

X20: 2 x inngang

X40: 4 x inngang

• kontakt BNC

• impedans 75 ohm, med bryter

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

Lyd X10: 1 x monolinjeinngang, 1 x
monolinjeutgang

X20/X40: 2 x monolinjeinngang, 1 x
monolinjeutgang

• kontakt 2 x 3,5 mm stereokontakt

• signallinjeinngang 9 kohm (vanlig), 5,5 Vpp (maks.)

• signallinjeutgang 3,0 Vpp ved 10 kohm / 1,7 Vpp ved 16 ohm
(vanlig)

Alarm 4 x inngang

• kontakt Klemme (ikke-isolert låsekontakt)

• aktiveringsmotsta
nd

10 ohm (maks.)

Relé 4 x utgang

• kontakt 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

Datahastigheter 9,6 kbps til 6 Mbps per kanal

Oppløsning Horisontal x vertikal PAL/NTSC

• 4CIF (bare
MPEG-4)

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

X40: 704 x 576/480 (12,5/15 ips*, alle
innganger brukt)

• 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*)

*Avhengig av kodingsalgoritme, bildeinnhold og
-bevegelse

GOP-struktur I, IP

Video

Total IP-forsinkelse 120 ms

Bildefrekvens 1 til 50/60 (PAL/NTSC)

Lyd

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

Datahastighet 80 kbps ved 8 kHz samplingshastighet

Nettverk

Ethernet Dobbel port 10/100 Base-T, autoføler, halv/
full dupleks, RJ45

SFP 1 x 1 Gbps SFP-spor for standard SFP GBIC-
modul som tilleggsutstyr

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 (tilleggsutstyr)

Kontroll

Programvareoppdatering Flash ROM, kan fjernprogrammeres

Konfigurasjon Configuration Manager eller nettleser

Tilkoblinger

CompactFlash 1 x CF-spor for standardtype I/II
CompactFlash-minnekort (tilleggsutstyr)

USB-porter 2 x USB 2.0-High Speed-port, maks. 2,5 W
mating

Mekanisk informasjon

Mål (H x B x D) 61 x 160 x 178 mm

Vekt Ca. 1,5 kg med HDD

Miljøinformasjon

Driftstemperatur -30 °C til +60 °C omgivelsestemperatur

Relativ luftfuktighet 0 til 95 % atmosfærisk luftfuktighet, ikke
kondenserende

Varmeverdi X10: maks. 55 BTU/t, fullt utstyrt

X20/X40: maks. 75 BTU/t, fullt utstyrt

Bestillingsinformasjon

VJT-X10S
VideoJet X10 med 1 videoinngang

VJT‑X10S

VJT-X10S-H008
VideoJet X10 med 1 videoinngang og 80 GB
harddisk

VJT-X10S-H008

VJT-X20S
VideoJet X20 med 2 videoinnganger

VJT‑X20S

VJT-X20S-H008
VideoJet X20 med 2 videoinnganger og
80 GB harddisk

VJT-X20S-H008

VJT-X40S
VideoJet X40 med 4 videoinnganger

VJT-X40S
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Bestillingsinformasjon

VJT-X40S-H008
VideoJet X40 med 4 videoinnganger og
80 GB harddisk

VJT-X40S-H008

Maskinvaretilbehør

VJT-XACC-PS
VJX10/20/40 strømforsyning for utvidet
temperaturområde

VJT-XACC-PS

VJT-XACC-PSUK
VJX10/20/40 strømforsyning for utvidet
temperaturområde for Storbritannia

VJT-XACC-PSUK

VJT-XACC-PSAU
VJX10/20/40 strømforsyning for utvidet
temperaturområde for Australia

VJT-XACC-PSAU

DVA-12T-04075RA iSCSI-disksett med 12
luker
4 HDD, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA iSCSI-disksett med 12
luker
12 HDD, 9 TB

DVA-12T-12100RA

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

DSA-N2B20-06AT

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

DSA-N2B20-12AT

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

DSA-N2B50-20AT

Programvarevalg

MVC-FIVA4-ENC1
IVA 4.0 VCA programvarelisens for enkanals
koder

MVC-FIVA4-ENC1

MVC-FIVA4-ENC2
IVA 4.0 VCA programvarelisens for tokanals
koder

MVC-FIVA4-ENC2

MVC-FIVA4-ENC4
IVA 4.0 VCA-programvarelisens for firekanals
koder

MVC-FIVA4-ENC4

MVC-FENC-AES BVIP AES 128-bit-
kryptering
BVIP AES 128-bit-krypteringsområdelisens.
Denne lisensen kreves bare én gang per
installasjon. Den gir mulighet for kryptert
kommunikasjon mellom BVIP-kodere, -
dekodere og -behandlingsstasjoner.

MVC-FENC-AES

www.boschsecurity.no
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Norway
Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1,Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no
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