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Os codificadores VideoJet X da Bosch pertencem a
uma família de codificadores de vídeo CCTV
industriais, de elevado desempenho e de entrada
única, dupla ou quádrupla. Estão integrados numa
caixa robusta e concebida para suportar condições
ambientais extremas. Os codificadores VideoJet X
podem ser utilizados em temperaturas extremas,
funcionando de -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F).
Estes potentes e flexíveis dispositivos representam
hoje a inovação em vídeo sobre IP de elevado
desempenho para CCTV.

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 Codificador VideoJet X10 com 1 entrada de vídeo, ou

 Codificador VideoJet X20 com 2 entradas de vídeo, ou

 Codificador VideoJet X40 com 4 entradas de vídeo

1 Guia de instalação rápida

1 CD-ROM com software e documentação

1 Máscara de perfuração

1 Conjunto de conectores de contacto de mola

É possível encomendar separadamente uma fonte de
alimentação opcional para uma gama de temperaturas
mais vasta, com cabos de alimentação para a U.E.,
E.U.A., Reino Unido e Austrália.

Como encomendar

Acessórios de hardware

VJT‑XACC‑PSUK
VJX10/20/40 fonte de alimentação de intervalo
alargado para vasta gama de temperaturas, para o
Reino Unido
N.º de encomenda VJT-XACC-PSUK

VJT‑XACC‑PSAU
VJX10/20/40 fonte de alimentação de intervalo
alargado para vasta gama de temperaturas, para a
Austrália
N.º de encomenda VJT-XACC-PSAU

DSA-N2B20-12AT
Conjunto de discos iSCSI, unidade-base com
12 x disco rígido SATA de 1 TB
N.º de encomenda DSA-N2B20-12AT



Opções de software

Licença IVA para codificador de canal único
Licença de software IVA 4.xx/5.xx VCA para
codificador de canal único (e‑license)
N.º de encomenda MVC-FIVA4-ENC1

MVC-FIVA4-ENC2
Licença de software IVA 4.xx/5.xx VCA para
codificador de dois canais (e‑license)
N.º de encomenda MVC-FIVA4-ENC2

Licença IVA para codificador de quatro canais
Licença de software IVA 4.xx/5.xx VCA para
codificador canais Quad (e‑license)
N.º de encomenda MVC-FIVA4-ENC4

BVIP AES com encriptação de 128 bits
Encryption Site License de 128 bits BVIP AES. Esta
licença é necessária apenas uma vez por instalação.
Permite a comunicação encriptada entre dispositivos e
estações de gestão BVIP.
N.º de encomenda MVS-FENC-AES
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