
System telewizji przemysłowej (CCTV) | Nadajnik wizyjny VideoJet X10/X20/X40 o wzmocnionej konstrukcji

Wydajne nadajniki wizyjne VideoJet X do zastosowań
przemysłowych CCTV firmy Bosch z jednym, dwoma lub
czterema wejściami wizyjnymi. Urządzenia zostały
skonstruowane z myślą o pracy w ekstremalnych
warunkach środowiskowych i wyposażone w solidną
obudowę. Nadajniki VideoJet X mogą być eksploatowane
w skrajnych temperaturach wynoszących od -30°C do
+60°C. Te wydajne i wszechstronne urządzenia oferują
najwyższe obecnie dostępne parametry transmisji obrazu
przez sieci IP na potrzeby systemów CCTV.

Podstawowe funkcje

Trudne warunki środowiskowe
Ze względu na wysoką tolerancję trudnych warunków
środowiskowych, nadajniki VideoJet X nadają się idealnie
do zastosowań zewnętrznych, takich jak kontrola granic
czy ogrodzeń, jak również do zastosowań przemysłowych.

Szeroki zakres napięć wejściowych od 10 do 30 VDC
sprawia, iż urządzenia mogą być zasilane przez baterię lub
energią słoneczną, co doskonale sprawdza się w
przypadku eksploatacji w zdalnych lokalizacjach. Nadajniki
zostały również wyposażone w gniazdo SFP (Small Form-
factor Pluggable), które pozwala na bezpośrednie
dołączenie modułu interfejsu optycznego, bez potrzeby
korzystania z zewnętrznych urządzeń optycznych.

Dzięki wysokiej odporności na wstrząsy nadajniki mogą
być z powodzeniem stosowane w środkach transportu,
np. autobusach, pociągach lub innych pojazdach.

Elastyczność
Nadajniki VideoJet X oferują niezrównaną elastyczność
zapisu. Pozwalają na przesyłanie cyfrowego sygnału
wizyjnego przez sieć oraz jego zapis przy użyciu
sieciowych rejestratorów wizyjnych (NVR). Dane mogą być
zapisywane lokalnie na karcie CompactFlash,
zewnętrznym dysku twardym USB lub opcjonalnym,
odpornym na wstrząsy wewnętrznym dysku twardym.
Można również skorzystać z dołączanych przez sieć
macierzy RAID iSCSI. Dzięki obsłudze interfejsu iSCSI
nadajnik może działać jako konwencjonalny cyfrowy
rejestrator wizyjny, jednocześnie przesyłając przez sieć
obrazy na żywo o wysokiej jakości.

Podwójne strumieniowanie
Nadajniki VideoJet X generują dwa niezależne strumienie
wizyjne IP w każdym kanale pod warunkiem, że jest
dostępna wystarczająca moc obliczeniowa. Umożliwia to
przeglądanie i zapis na dwóch różnych poziomach jakości i
oszczędność miejsca na dysku oraz szerokości pasma. W
przypadku alarmu istnieje możliwość wysłania wiadomości
e-mail z załącznikiem w postaci obrazów JPEG.

Nadajnik wizyjny VideoJet X10/X20/X40 o
wzmocnionej konstrukcji

▶ Przystosowane do pracy w trudnych warunkach
środowiskowych

▶ Wysoka jakość transmisji obrazu przez sieci IP w
standardzie MPEG‑4

▶ Kodowanie H.264 Baseline Profile

▶ Wyposażone w jedno, dwa lub cztery wejścia wizyjne

▶ Kontrola sygnału wejściowego o podwyższonej
inteligencji

▶ Zapis w macierzy RAID iSCSI podłączonej do sieci

www.boschsecurity.pl
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Podwójny zapis
Strumienie mogą być zapisywane niezależnie na różnych
nośnikach. Dzięki temu możliwy jest centralny zapis
obrazu na napędach iSCSI zarządzanych przez
oprogramowanie VRM Video Recording Manager oraz
nadmiarowy, na nośniku lokalnym. W razie konieczności,
na przykład w przypadku awarii sieci, oprogramowanie
VRM może wypełnić lukę w nagraniu rejestrowanym
centralnie (funkcja automatycznego uzupełniania
sieciowego, Automatic Network Replenishment).

Profile zapisu
Nadajniki charakteryzują się wysoce elastycznym
harmonogramem zapisu, oferującym 10 programowalnych
profili zapisu i umożliwiającym indywidualne
przypisywanie profili kamer. Profile te pozwalają na
zwiększenie częstotliwości odświeżania i rozdzielczości w
przypadku alarmu, co zapewnia oszczędność pamięci w
sytuacjach niealarmowych.

Kodowanie H.264 Baseline Profile
Oprogramowanie układowe 4.0 umożliwia nadajnikom
Bosch VideoJet X wykorzystanie standardu H.264 Baseline
Profile do kodowania sygnału wideo. Dzięki temu można
zmniejszyć wymaganą przepływność binarną dla danego
ustawienia jakości lub zwiększyć jakość przy utrzymaniu
przepływności binarnej.

Częstotliwość odświeżania i rozdzielczość
W przypadku korzystania z jednego lub dwóch wejść
nadajniki przesyłają obrazy w standardzie MPEG‑4 przy
maksymalnej częstotliwości odświeżania wynoszącej
25 (PAL) lub 30 (NTSC) obrazów na sekundę i
rozdzielczości 4CIF w każdym kanale. Jeśli używane są
cztery wejścia, maksymalna częstotliwość odświeżania
wynosi 12,5/15 obrazów na sekundę, przy rozdzielczości
4CIF i nie jest możliwe podwójne strumieniowanie.

Z uwagi na fakt, że standard H.264 Baseline Profile nie
obsługuje funkcji kodowania pola, sygnał wizyjny z
wybieraniem międzyliniowym nie jest dostępny, a
rozdzielczość jest ograniczona do 2CIF. W stosunku do
MPEG‑4 standard kodowania H.264 wymaga dwukrotnie
większej wydajności. Częstotliwość odświeżania trzeba w
związku z tym dzielić przez dwa.

Maksymalna częstotliwość odświeżania podana w
poniższych tabelach zależy od rozdzielczości i zawartości
obrazu, a także od liczby używanych wejść.

MPEG‑4 4 wejścia 2 wejścia 1 wejście

4CIF 12,5/15 obrazów/
s

25/30 obrazów/s 25/30 obrazów/s

2/3 D1 25/30 obrazów/s 25/30 obrazów/s 25/30 obrazów/s

2CIF 25/30 obrazów/s 25/30 obrazów/s 25/30 obrazów/s

obrazów/s = częstotliwość odświeżania mierzona liczbą
obrazów na sekundę

H.264 4 wejścia 2 wejścia 1 wejście

2CIF 12,5/15 obrazów/
s

25/30 obrazów/s 25/30 obrazów/s

obrazów/s = częstotliwość odświeżania mierzona liczbą
obrazów na sekundę

Niezawodność
Zaprojektowane z myślą o niezawodności, nadajniki
VideoJet X charakteryzują się zasilaczami działającymi w
szerokim zakresie temperatur, posiadają dwa nadmiarowe
porty Ethernet, trzecie gniazdo sieciowe SFP z
możliwością przełączania pomiędzy portami sieciowymi, a
także dwa porty USB i odporną na błędy pamięć masową
iSCSI.

Bezpieczeństwo dostępu
Nadajniki VideoJet X oferują różne poziomy
bezpieczeństwa dostępu do sieci, nadajnika oraz kanałów
danych. Poza trzypoziomową ochroną za pomocą hasła,
umożliwiają autoryzację 802.1x przez serwer RADIUS.
Urządzenie zawiera certyfikat SSL, co umożliwia
zabezpieczenie dostępu z przeglądarki internetowej za
pomocą protokołu HTTPS. Po zastosowaniu licencji na
szyfrowanie (Encryption Site License) można zapewnić
całkowitą ochronę danych przez niezależne szyfrowanie
każdego kanału komunikacyjnego — wizyjnego, fonicznego
lub szeregowego danych we/wy — algorytmem AES przy
użyciu kluczy 128-bitowych.

Inteligencja
Dzięki wbudowanej analizie zawartości obrazu, nadajniki
VideoJet X zapewniają kontrolę sygnału wejściowego o
podwyższonej inteligencji. Nadajnik VideoJet X jest
również wyposażony w funkcję wizyjnej detekcji ruchu
MOTION+. Algorytm detekcji ruchu bazuje na zmianie
liczby pikseli i obejmuje funkcje filtrowania wielkości
obiektu oraz zaawansowane wykrywanie sabotażu.

Firma Bosch oferuje bardziej zaawansowane aplikacje do
analizy zawartości obrazu (VCA) wraz z inteligentną
analizą obrazu (IVA). Algorytm IVA, będący dodatkową
opcją wymagającą licencji, bazuje na technologii cyfrowej
obróbki obrazu, korzystającej z wielopoziomowej analizy
zmian liczby pikseli, tekstury i ruchu (trajektorii) na
obrazie.

Przeglądanie
Nadajnik VideoJet X umożliwia przeglądanie obrazów na
komputerze PC przy użyciu przeglądarki sieciowej w
systemie Bosch Video Management System lub innym
systemie zarządzania sygnałem wizyjnym. Doprowadzając
sygnał wizyjny poprzez sieć IP do wydajnego odbiornika
wizyjnego VIP XD lub programu VIDOS Monitor Wall,
można uzyskać obraz o najwyższej czytelności.
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Łatwość aktualizacji
Po opublikowaniu nowej wersji oprogramowania
układowego możliwe jest zdalne aktualizowanie
nadajników VideoJet X. Dzięki temu można z łatwością
korzystać z najnowszych funkcji produktu.

Certyfikaty i świadectwa

Zgodność

Region Certyfikacja

Europa CE VideoJet X10/X20/X40

Stany
Zjednoczone

UL VideoJet X10/X20/X40, X40 SN

UL online certifications directory (link)

Bezpieczeństwo

Region Numer

IEC 60950

Zgodność

Region Numer

Unia Europejska EN55103-1 (Sprzęt wideo i audio)

EN50130-4 (Systemy alarmowe)

EN55022 ITE

EN55024 ITE

EN50121-4 (Zastosowania w transporcie kolejo-
wym)

EN61000-3-2

EN61000-3-3

Australia/Nowa Ze-
landia

AS/NZS 3548, Klasa B

Stany Zjednoczone FCC 47 CFR Rozdział 1 Część 15

Klasa ochrony

Region Numer

Unia Europejska EN60068-2-6 Fc (Wibracja sinusoidalna)

EN60068-2-30 Db (Wilgotne, ciepłe pomieszcze-
nia)

EN60068-2-1 Ab (Przechowywanie w niskiej tem-
peraturze)

EN60068-2-2 Bb (Przechowywanie w wysokiej
temperaturze)

EN60068-2-14 Na (Zmiana temperatury)

Planowanie

Nadajniki VideoJet X zostały wyposażone w przewód
cieplny, którego prawidłowe działanie wymaga
określonego montażu nadajnika. Nadajnika nie należy
montować tak, aby jego przód (strona ze złączami BNC)
była skierowana do góry.

Złącza i wskaźniki z przodu

1 2 3 4 5 6

VideoJet X40 — przód

1 Port USB 1 i 2

2 Wejście wizyjne 1 (2, 3, 4, jeśli są dostępne w danym nadajniku)

3 2‑kanałowe wejście audio (1 kanał w modelu X10)

4 1‑kanałowe wyjście audio

5 Wskaźnik LED pracy dysku twardego (działa tylko w wypadku wybra-
nych wersji dysku twardego)

6 Wskaźnik LED połączenia

Złącza i wskaźniki z tyłu

1 2 3 4 5

VideoJet X — tył

1 Gniazdo modułu SFP GBIC

2 Gniazdo kart Compact Flash

3 Port Ethernet 1 i 2

4 Wejście alarmowe, wyjście przekaźnikowe, interfejs szeregowy i
wejście zasilania w oddzielnych gniazdach

5 Wskaźnik LED zasilania

www.boschsecurity.pl
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Dołączone części

Ilość Element

1 Nadajnik VideoJet X10 z 1 wejściem wizyjnym

Nadajnik VideoJet X20 z 2 wejściami wizyjnymi

Nadajnik VideoJet X40 z 4 wejściami wizyjnymi

1 Instrukcja szybkiej instalacji

1 Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją

1 Szablon otworów montażowych

1 Zestaw złączy zaciskowych

Istnieje możliwość zamówienia opcjonalnego zasilacza
działającego w rozszerzonym zakresie temperatur, z
kablem zasilającym pasującym do gniazdek sieci
europejskich/amerykańskich, brytyjskich i australijskich.

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Zasilacz Zewnętrzny zasilacz lub zewnętrzny akumula-
tor

Napięcie wejściowe 10 do 30 VDC

Pobór mocy X10: ok. 16 VA przy pełnym wyposażeniu

X20/X40: ok. 22 VA przy pełnym wyposażeniu

Wejście/wyjście

Sygnał wizyjny X10: 1 wejście

X20: 2 wejścia

X40: 4 wejścia

• Złącze BNC

• Impedancja 75 Ω, z przełączanym dopasowaniem

• Sygnał Analogowy kompozytowy, 0,7–1,2 Vpp, NTSC
lub PAL

Dźwięk X10: 1 monofoniczne wejście liniowe, 1 mono-
foniczne wyjście liniowe

X20/40: 2 monofoniczne wejścia liniowe,
1 monofoniczne wyjście liniowe

• Złącze 2 gniazda stereo 3,5 mm

• Wejście liniowe
sygnału

9 kΩ (typowo), 5,5 Vpp (maks.)

• Wyjście liniowe
sygnału

3,0 Vpp przy 10 kΩ / 1,7 przy 16 kΩ (typowo)

Alarm 4 wejścia

• Złącze Zaciskowe (nieizolowany styk zwierny)

• Rezystancja załą-
czenia

10 Ω (maks.)

Przekaźnik 4 wyjścia

• Złącze Zacisk

• Sygnał 30 Vpp (SELV), 2 A

Port COM Zaciskowy, RS‑232/422/485

Sygnał wizyjny

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

Szybkość przesyłania da-
nych

9,6 kb/s do 6 Mb/s w każdym kanale

Rozdzielczość Poz. x pion. PAL/NTSC

• 4CIF (tylko
MPEG‑4)

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

X40: 704 x 576/480 (12,5/15 obrazów/s*;
wykorzystane wszystkie wejścia)

• 2CIF 704 x 288/240 (25/30 obrazów/s*)

• 2/3 D1 464 x 576/480 (25/30 obrazów/s*)

• 1/2 D1 352 x 576/480 (25/30 obrazów/s*)

• CIF 352 x 288/240 (25/30 obrazów/s*)

• QCIF 176 x 144/120 (25/30 obrazów/s*)

* W zależności od algorytmu kodowania, zawar-
tości obrazu i ruchu

Struktura GOP I, IP

Całkowite opóźnienie
sygnału IP

120 ms

Częstotliwość odświeża-
nia

1 do 50/60 (PAL/NTSC)

Dźwięk

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

Przepływność binarna 80 kb/s przy częstotliwości próbkowania 8 kHz

Sieć

Sieć Ethernet 2 porty 10/100 Base‑T z automatycznym wy-
krywaniem, komunikacja pół- lub pełnoduplek-
sowa, RJ45

SFP 1 gniazdo SFP (Small Form-factor Pluggable) 1
Gb/s na opcjonalny standardowy moduł GBIC
SFP

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

Szyfrowanie TLS 1.0, SSL, AES (opcja)

Sterowanie

Aktualizacja oprogramo-
wania

Pamięć Flash ROM, programowana zdalnie

Konfiguracja Configuration Manager lub przeglądarka inter-
netowa

Połączenia

CompactFlash 1 gniazdo CF opcjonalnej karty pamięci Com-
pactFlash typu I i II

Porty USB 2 porty USB 2.0, maks. 2.5 W każdy
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Parametry mechanicz-
ne

Wymiary (wys. x szer. x
gł.)

61 x 160 x 178 mm

Ciężar Ok. 1,5 kg z dyskiem twardym

Parametry środowisko-
we

Temperatura pracy -30°C ÷ +60°C

Wilgotność względna 0 ÷ 95%, bez kondensacji

Wartość termiczna X10: maks. 55 BTU/h przy pełnym wyposaże-
niu

X20/X40: maks. 75 BTU/h przy pełnym wypo-
sażeniu

Zamówienia - informacje

VJT‑X10S
Nadajnik VideoJet X10 z 1 wejściem wizyj-
nym

VJT‑X10S

VJT‑X10S‑H008
Nadajnik VideoJet X10 z 1 wejściem wizyj-
nym i dyskiem twardym 80 GB

VJT-X10S-H008

VJT‑X20S
Nadajnik VideoJet X20 z 2 wejściami wizyjny-
mi

VJT‑X20S

VJT‑X20S‑H008
Nadajnik VideoJet X20 z 2 wejściami wizyjny-
mi i dyskiem twardym 80 GB

VJT-X20S-H008

VJT‑X40S
Nadajnik VideoJet X40 z 4 wejściami wizyjny-
mi

VJT-X40S

VJT‑X40S‑H008
Nadajnik VideoJet X40 z 4 wejściami wizyjny-
mi i dyskiem twardym 80 GB

VJT-X40S-H008

Sprzęt

VJT‑XACC‑PS
Zasilacz VJX10/20/40 (szeroki zakres na-
pięć, zwiększony zakres temperatur)

VJT-XACC-PS

VJT‑XACC‑PSUK
Zasilacz VJX10/20/40 (szeroki zakres na-
pięć, zwiększony zakres temperatur) na ry-
nek brytyjski

VJT-XACC-PSUK

VJT‑XACC‑PSAU
Zasilacz VJX10/20/40 (szeroki zakres na-
pięć, zwiększony zakres temperatur) na ry-
nek australijski

VJT-XACC-PSAU

Macierz dyskowa iSCSI
DVA-12T-04075RA, 12 wnęk
4 dyski twarde, łącznie 3 TB

DVA-12T-04100RA

Macierz dyskowa iSCSI
DVA-12T-12075RA, 12 wnęk
12 dysków twardych, łącznie 9 TB

DVA-12T-12100RA

Zamówienia - informacje

DSA-N2B20-06AT
Jednostka główna z 6 dyskami twardymi 1 TB
SATA

DSA-N2B20-06AT

DSA-N2B20-12AT
Jednostka główna z 12 dyskami twardymi
1 TB SATA

DSA-N2B20-12AT

DSA-N2B50-20AT
Jednostka główna z 20 dyskami twardymi
1 TB SATA

DSA-N2B50-20AT

Programy

MVC-FIVA4-ENC1
Licencja na oprogramowanie IVA 4.0 VCA dla
nadajnika jednokanałowego (licencja elektro-
niczna)

MVC-FIVA4-ENC1

MVC-FIVA4-ENC2
Licencja na oprogramowanie IVA 4.0 VCA dla
nadajnika dwukanałowego

MVC-FIVA4-ENC2

MVC-FIVA4-ENC4
Licencja na oprogramowanie IVA 4.0 VCA dla
nadajnika czterokanałowego

MVC-FIVA4-ENC4

MVC-FENC-AES BVIP AES 128-bitowy
algorytm szyfrowania
Licencja na 128‑bitowy algorytm szyfrowania
AES BVIP. Dla każdej instalacji wymagana jest
tylko jedna licencja. Umożliwia ona szyfrowa-
nie komunikacji między nadajnikami, odbior-
nikami i stanowiskami zarządzania BVIP.

MVC-FENC-AES

www.boschsecurity.pl



6 | Nadajnik wizyjny VideoJet X10/X20/X40 o wzmocnionej konstrukcji

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl
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