
CCTV | VideoJet X10/X20/X40 Tålig videokodare

Bosch VideoJet X-kodarna tillhör en serie industriella,
högpresterande CCTV-videokodare med en, två eller fyra
ingångar. De är inbyggda i ett robust hölje och är
konstruerade för att klara av extrema miljöförhållanden.
VideoJet X-kodarna kan användas i extrema temperaturer,
från -30 °C till +60 °C (-22 °F till +140 °F). De här kraftfulla
och flexibla enheterna utgör det allra senaste inom
högpresterande IP-baserad video för CCTV.

Funktioner

Krävande miljöer
VideoJet X-kodare är perfekta för utomhustillämpningar så
som övervakade områden, gräns- och grindkontroll och för
industriella tillämpningar i tuffa förhållanden.

När du använder dem på fjärranslutna platser kan du
utnyttja det omfattande spänningsintervallet på 10 till
30 V likström. Det gör att systemen kan få sin
energiförsörjning från ett batteri eller från solen. Du kan
också använda SFP-platsen (small form-factor pluggable)
med vilken du får en direkt anslutning till en
fibergränssnittsmodul utan att behöva använda en extern
fiberkonverter.

Vibrationsmotståndet i industriklass gör kodarna extremt
lämpade för användning i mobila tillämpningar så som tåg,
bussar och andra fordon.

Flexibilitet
VideoJet X-kodare gör inspelningen mer flexibel än
någonsin tidigare. Strömma video i nätverket och lagra
den med NVR-enheter (Network Video Recorders). Spela
in lokalt på CompactFlash, en extern USB-hårddisk eller
använd en fordonsklassad inbyggd hårddisk.
Nätverksanslutna RAID iSCSI-lagringsenheter kan också
användas. Det inbyggda iSCSI-stödet gör att VideoJet X-
kodarna kan fungera som vanliga DVR-enheter när de
strömmar live-video med hög kvalitet över nätverket.

Dubbel strömning
VideoJet X-kodare använder dubbel strömning för att
generera två oberoende IP-videoströmmar per kanal om
det finns tillräckligt med datorkraft. På så sätt kan
användaren visa och spela in på två olika kvalitetsnivåer
och spara diskutrymme och bandbredd. Vid larm kan de
skicka ett e-postmeddelande med JPEG-bilder bifogade.

Dubbel strömning
Du kan spela in strömmarna oberoende på olika media. På
så sätt kan video spelas in centralt på iSCSI-enheter som
hanteras av VRM (Video Recording Manager) och
redundant på lokala media. Vid behov, till exempel vid
nätverksfel, kan VRM fylla i hålet i den centrala
inspelningen (ANR, Automatic Network Replenishment).

VideoJet X10/X20/X40 Tålig videokodare
▶ Tåligt för att klara extrema miljöförhållanden

▶ MPEG‑4-video över IP i hög kvalitet

▶ H.264 Baseline Profile-kodning

▶ Enheter med en, två eller fyra videoingångar

▶ Smart teknik

▶ Nätverksansluten RAID-lagring via iSCSI
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Inspelningsprofiler
Kodarna är utrustade med en mycket flexibel
schemaläggare för inspelning som har upp till tio
programmerbara inspelningsprofiler och som möjliggör
individuellt tilldelade kameraprofiler. Med de här
profilerna kan du öka bildhastigheten och upplösningen
vid larm och spara inspelningsutrymme i perioder utan
larm.

H.264 Baseline Profile-kodning
Med inbyggd programvara 4.0 kan Bosch VideoJet X-
kodare använda H.264 Baseline Profile för att koda
videosignalen. Detta gör att du kan minska den
bithastighet som krävs för en given kvalitetsinställning,
eller öka kvalitetsinställningen när du behåller
inställningen för bithastighet.

Bildhastighet och upplösning
När en eller två ingångar används levererar kodarna
MPEG‑4-video över IP i en hastighet på 25 (PAL) eller
30 (NTSC) bilder per sekund med upp till 4CIF-upplösning
på varje kanal. Om fyra ingångar används är den högsta
bildhastigheten 12,5/15 bilder per sekund med 4CIF-
upplösning och dubbel strömning kan inte användas.

Eftersom H.264 Baseline Profile inte hanterar fältkodning
är sammanflätad video inte tillgängligt, och upplösningen
är begränsad till max 2CIF. H.264-kodning kräver dubbla
prestanda i förhållande till MPEG‑4.
Bilduppdateringsfrekvensen måste därför delas med två.

Den högsta bildhastigheten i tabellerna nedan beror på
upplösning, bildinnehåll och rörelse och antalet ingångar
som används.

MPEG‑4 4 ingångar 2 ingångar 1 ingång

4CIF 12,5/15 bild/s 25/30 bild/s 25/30 bild/s

2/3 D1 25/30 bild/s 25/30 bild/s 25/30 bild/s

2CIF 25/30 bild/s 25/30 bild/s 25/30 bild/s

bild/s = bildhastighet i bilder per sekund

H.264 4 ingångar 2 ingångar 1 ingång

2CIF 12,5/15 bild/s 25/30 bild/s 25/30 bild/s

bild/s = bildhastighet i bilder per sekund

Tillförlitlighet
VideoJet X har konstruerats för att vara mycket tillförlitliga
och utrustats med en strömförsörjning som kan användas
i ett brett temperaturområde, två redundanta Ethernet-
nätverksportar, en tredje SFP-nätverksplats med
växlingsmöjligheter mellan nätverksportar, dubbla USB-
portar och feltolerant masslagring via iSCSI.

Åtkomstsäkerhet
VideoJet X-kodare har olika säkerhetsnivåer för åtkomst
till nätverket, enheten och datakanalerna. Den är utrustad
med lösenordskydd på tre nivåer och kan hantera 802.1x-
autentisering med en RADIUS-server för identifiering.
Webbläsaråtkomst kan skyddas via HTTPS med ett SSL-
certifikat som är lagrat på enheten. För fullständigt
dataskydd kan varje kommunikationskanal – video, ljud
eller seriell anslutning – AES-krypteras individuellt med
128 bitars nycklar när krypteringsplatslicensen har
tillämpats.

Intelligens
Med inbyggd analys av videoinnehåll förstärker VideoJet X-
kodarna konceptet med smart teknik där periferienheter
blir allt smartare. VideoJet X har inbyggd MOTION+ -
videorörelseavkänning. Rörelsedetektionsalgoritmen
baseras på pixelförändringar och inkluderar funktioner för
objektstorleksfiltrering och sofistikerad
sabotagedetektering.

Bosch har mer avancerad analys av videoinnehåll (VCA)
med IVA-funktioner (Intelligent Video Analysis). Det är ett
licensierbart tillval och baserar IVA-algoritmen på digital
bildhanteringsteknik som använder bildanalys av pixlar,
texturer och rörelseändringar (bana) på flera nivåer.

Visning
Visa VideoJet X-kodarvideo på en PC med en webbläsare, i
VIDOS, i Bosch Video Management System eller integrera
den i ett annat videohanteringssystem. Genom att
omdirigera IP-video till en VIP XD-videoavkodare med höga
prestanda eller en VIDOS-monitorvägg kan du visa video
med mycket god skärpa.

Lätt att uppgradera
Fjärruppgradera VideoJet X-kodare när ny inbyggd
programvara blir tillgänglig. Det ger uppdaterade
produkter och skyddar investeringen med minsta möjliga
ansträngning.

Certifikat och godkännanden

Godkännanden

Region Certifiering

Europa CE VideoJet X10/X20/X40

USA UL VideoJet X10/X20/X40, X40 SN

UL online certifications directory (link)

Säkerhet

Region Antal

IEC 60950
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Elektromagnetisk kompatibilitet

Region Antal

EU EN55103-1 Video- och ljudutrustning

EN50130-4 Larmsystem

EN55022 ITE

EN55024 ITE

EN50121-4 Järnvägstillämpningar

EN61000-3-2

EN61000-3-3

AUS/NZ AS/NZS 3548 klass B

USA FCC 47 CFR kapitel 1 del 15

Miljö

Region Antal

EU EN60068-2-6 Fc Sinusvibration

EN60068-2-30 Db Fuktig värme

EN60068-2-1 Ab Kall lagring

EN60068-2-2 Bb Varm lagring

EN60068-2-14 Na Temperaturväxling

Installations-/konfigurationsanteckningar

VideoJet X-kodare har inbyggda värmerör som kräver en
specifik monteringsriktning för att fungera ordentligt.
Montera VideoJet X-kodare i alla riktningar förutom med
framsidan (BNC-sidan) som pekar uppåt.

Anslutningar och indikatorer på framsidan

1 2 3 4 5 6

VideoJet X40 – framsida

1 USB 1 och 2

2 Videoingång 1 (2, 3 och 4 där det är tillämpligt)

3 2-kanalig ljudingång (1‑kanal för X10)

4 1-kanalig ljudutgång

5 HDD-lysdiod (fungerar endast på HDD-versioner)

6 Lampanslutning

Anslutningar och indikatorer på baksidan

1 2 3 4 5

VideoJet X-serien – baksida

1 SFP GBIC-plats

2 Compact Flash-plats

3 Ethernet 1 och 2

4 Larmingång, reläutgång, seriellt gränssnitt och strömingångar på två
olika kopplingsplintar

5 Strömlampa

Delar som medföljer

Antal Komponent

1 VideoJet X10-kodare med 1 videoingång, eller

VideoJet X20-kodare med 2 videoingångar, eller

VideoJet X40-kodare med 4 videoingångar

1 Snabbinstallationshandbok

1 CD-ROM med programvara och dokumentation

1 Borrmall

1 Uppsättning klämkontakter

En extra strömförsörjning som kan användas i ett bredare
temperaturområde kan beställas separat med
strömsladdar för EU/USA, Storbritannien och Australien.

Tekniska specifikationer

Elektrisk

Strömförsörjningsenhet Via extern enhet eller externt batteri

Inspänning 10 till 30 VDC

Effektförbrukning X10: ca 16 VA, helt utrustad

X20/X40: ca 22 VA, helt utrustad

www.boschsecurity.se
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Ingång/utgång

Video X10: 1 x ingång

X20: 2 x ingång

X40: 4 x ingång

• kontakt BNC

• impedans 75 ohm, omkopplingsbar

• signal Analog komposit, 0,7 till 1,2 Vpp, NTSC eller
PAL

Ljud X10: 1 x mono linjeingång, 1 x mono linjeut-
gång

X20/X40: 2 x mono linjeutgång, 1 x mono lin-
jeutgång

• kontakt 2 x 3,5 mm-stereojack

• signallinjeingång 9 kohm normal, 5,5 Vpp max

• signallinjeutgång 3,0 Vpp vid 10 kohm/1,7 Vpp vid 16 ohm (nor-
mal)

Larm 4 ingångar

• kontakt Klämma (ej isolerad, slutande kontakt)

• aktiveringsresi-
stans

max. 10 ohm

Relä 4 utgångar

• kontakt Klämma

• signal 30 Vpp (SELV), 2 A

COM-port Klämma, RS‑232/422/485

Video

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

Dataöverföringshastig-
heter

9,6 kbit/s till 6 Mbit/s per kanal

Upplösning Horisontellt x vertikalt PAL/NTSC

• 4CIF (endast
MPEG‑4)

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

X40: 704 x 576/480 (12.5/15 bild/s*; alla
ingångar används)

• 2CIF 704 x 288/240 (25/30 bild/s*)

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

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

• CIF 352 x 288/240 (25/30 bild/s*)

• QCIF 176 x 144/120 (25/30 bild/s*)

* Beroende på kodningsalgoritm, bildinnehåll
och rörelse

GOP-struktur I, IP

Generell IP-fördröjning 120 ms

Bildrutehastighet 1 till 50/60 (PAL/NTSC)

Ljud

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

Datahastighet 80 kbit/s vid 8 kHz samplingsfrekvens

Nätverk

Ethernet Dubbel 10/100 Base‑T-port, automatisk av-
känning, halv/full duplex, RJ45

SFP 1 x 1 Gbps SFP-plats (small form-factor plug-
gable) för standard SFP GBIC-tillvalsmodul

Protokoll 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 (tillval)

Styrning

Programvaruuppdatering Flash-uppdateringsbart ROM-minne, fjärrpro-
grammerbart

Konfiguration Configuration Manager eller webbläsare

Anslutningar

CompactFlash 1x CF för extra Typ I/II CompactFlash-stan-
dardminneskort

USB-portar 2 x USB 2.0-portar, 2,5 W max genomföring

Mekaniska specifikatio-
ner

Mått (H x B x D) 61 x 160 x 178 mm (2,4 x 6,3 x 7,01 tum)

Vikt Ca 1,5 kg med HDD

Miljöanpassad

Drifttemperatur Omgivande temperatur -30 °C till +60 °C

Relativ fuktighet 0 till 95 % luftfuktighet, icke-kondenserande

Värmevärde X10: 55 BTU/tim max, fullständigt utrustad

X20/X40: 75 BTU/tim max, fullständigt utrus-
tad

Beställningsinformation

VJT‑X10S
VideoJet X10 med 1 videoingång

VJT‑X10S

VJT‑X10S‑H008
VideoJetX10 med 1 videoingång och en
80 GB hårddisk

VJT-X10S-H008

VJT‑X20S
VideoJet X20 med 2 videoingångar

VJT‑X20S

VJT‑X20S‑H008
VideoJet X20 med 2 videoingångar och en
80 GB hårddisk

VJT-X20S-H008

VJT‑X40S
VideoJet X40 med 4 videoingångar

VJT-X40S

VJT‑X40S‑H008
VideoJet X40 med 4 videoingångar och en
80 GB hårddisk

VJT-X40S-H008
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Beställningsinformation

Hårdvarutillbehör

VJT‑XACC‑PS
VJX10/20/40 strömförsörjning med brett
spektrum och utökade temperaturfunktioner

VJT-XACC-PS

VJT‑XACC‑PSUK
VJX10/20/40 strömförsörjning med brett
spektrum och utökade temperaturfunktioner
för Storbritannien

VJT-XACC-PSUK

VJT‑XACC‑PSAU
VJX10/20/40 strömförsörjning med brett
spektrum och utökade temperaturfunktioner
för Australien

VJT-XACC-PSAU

DVA-12T-04075RA iSCSI-diskenhet 12
fack
4 hårddiskar, 3 TB

DVA-12T-04100RA

DVA-12T-12075RA iSCSI-diskenhet 12
fack
12 hårddiskar, 9 TB

DVA-12T-12100RA

DSA-N2B20-06AT
Basenhet med 6 x 1 TB SATA-hårddisk

DSA-N2B20-06AT

DSA-N2B20-12AT
Basenhet med 12 x 1 TB SATA-hårddisk

DSA-N2B20-12AT

DSA-N2B50-20AT
Basenhet med 20 x 1 TB SATA-hårddisk

DSA-N2B50-20AT

Programvarutillbehör

MVC-FIVA4-ENC1
IVA 4.0 VCA-programvarulicens för kodare
för en kanal

MVC-FIVA4-ENC1

MVC-FIVA4-ENC2
IVA 4.0 VCA-programvarulicens för kodare
för dubbla kanaler

MVC-FIVA4-ENC2

MVC-FIVA4-ENC4
IVA 4.0 VCA-programvarulicens för kodare
för fyra kanaler

MVC-FIVA4-ENC4

MVC-FENC-AES BVIP AES-kryptering med
128 bitar
BVIP AES-krypteringsplatslicens med 128‑bi-
tar. Den här licensen behövs endast en gång
per installation. Den ger krypterad kommuni-
kation mellan BVIP-kodare, avkodare och
kontrollstationer.

MVC-FENC-AES

www.boschsecurity.se
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Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se
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