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u Suuri dynaaminen alue näyttää yksityiskohdat
samanaikaisesti sekä kirkkaassa että heikossa
valaistuksessa

u Sisältöpohjainen olosuhdeanalyysi optimoi
kuvankäsittelyominaisuudet

u Älykkään kohinanpoiston ansiosta kaistanleveyttä ja
tallennustilaa tarvitaan jopa 30 % tavallista
vähemmän

u Tyylikäs, ilkivallalta suojattu kotelo, joka soveltuu
sekä sisä- että ulkokäyttöön

u Helppo asentaa, automaattinen zoomaus/tarkennus,
SR-objektiivi, ohjatut toiminnot ja valmiiksi
määritetyt tilat

Suuren dynaamisen alueen FLEXIDOME HD 1080p VR -
domekamera tukee sisältöpohjaista kuvatekniikkaa
sekä sisältää muiden älykkäiden ominaisuuksiensa
lisäksi mukautettavat videokuvan
käsittelyominaisuudet, joten minkä tahansa kohteen
luotettava ja turvallinen valvonta on mahdollista
kaikkina vuorokaudenaikoina.
Tyylikkään, ilkivallalta suojatun kotelonsa ansiosta
kamera soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Perustoiminnot

Suuri dynaaminen alue (HDR)
Kameran suuri dynaaminen alue mahdollistaa sen, että
voit tarkastella sekä kirkkaiden että hämärien alueiden
yksityiskohtia samanaikaisesti. Suuri dynaaminen alue
perustuu kaksoisvalotukseen, joka tallentaa entistä
enemmän yksityiskohtia kirkkailta ja hämäriltä alueilta
myös erittäin vaativissa valaistusolosuhteissa. Tämän
ansiosta kohteet ja hahmot erottuvat helposti.

Sisältöpohjainen kuvatekniikka (C-BIT)
Sisältöpohjainen kuvatekniikka auttaa parantamaan
kuvanlaatua huomattavastikin kaikissa
valaistusolosuhteissa sekä tunnistamaan alueet, jotka
edellyttävät erityisen runsasta kuvankäsittelyä. Kamera
analysoi alueen älykkään videokuvan analysoinnin (IVA)
avulla ja määrittää tarvittavan kuvankäsittelyn määrän
analysoinnin tulosten perusteella. Tällä ominaisuudella
voidaan parantaa tärkeiden alueiden tarkkuutta, mutta
myös videokuvan kokonaislaatua. Älykkään
automaattisen valotustekniikan (iAE, intelligent
Automatic Exposure) ansiosta esimerkiksi liikkuvien
kohteiden seuraaminen on helppoa sekä kirkkaassa
että hämärässä valaistuksessa.

Pieni kaistanleveyden tarve
Älykäs dynaaminen kohinanvaimennus (iDNR) analysoi
kuvattavaa kohdetta aktiivisesti, jotta kaistanleveyttä ja
tallennustilaa kuluu mahdollisimman vähän. Kohinan
aiheuttamat kuva-artefaktit vähenevät niin hyvin, että
pakkaustehokkuus on erittäin suuri (jopa 30 %
tavallista parempi). Tämän tuloksena tietovirtojen
vaatima kaistanleveys on tavallista pienempi, mutta
kuvanlaatu on silti korkea ja liike tasaista. Kamera



varmistaa, että käytetään käyttökelpoisinta kuvaa
kaikista vaihtoehdoista optimoimalla yksityiskohtien ja
kaistanleveyden suhteen tilahäiriöiden ja ajallisten
häiriöiden suodatuksella.
Alueperustainen koodaus säästää kaistanleveyttä.
Käyttäjä voi määrittää kahdeksan aluetta, joilla
käytetään eri pakkausasetuksia. Toiminnon ansiosta
vähemmän tärkeillä alueilla voi käyttää tehokkaampaa
pakkausta, jolloin kaistanleveyttä ja tallennustilaa
tarvitaan vähemmän. Tärkeillä alueilla voi määrittää
käytettäväksi parasta mahdollista kuvanlaatua, joten
käyttäjä voi määrittää, että kaistanleveyttä käytetään
kuvattavan kohteen tärkeimmillä osa-alueilla enemmän.

Joustava objektiivivalinta
Kameran mukana toimitetaan asennusta helpottavat
AVF (Automatic Varifocal) -objektiivit. Näissä SR
(Super Resolution) -objektiiveissa käytetään
edistynyttä iirissuunnittelua, jonka ansiosta tarkka HD-
kenno tuottaa täydellisen tarkan kuvan myös kulmissa.

Helppo asennus
Kameran käyttöliittymä on äärimmäisen
helppokäyttöinen. Sen avulla kameran määritys on
helppoa ja nopeaa. Käyttäjä voi määrittää kuusi
erilaista tilaa eri käyttösovelluksiin sopivaksi:

• Sisäkäyttö – yleiseen ympärivuorokautiseen käyttöön,
ei auringon heijastumia eikä katuvaloja

• Ulkokäyttö – yleiseen ympärivuorokautiseen käyttöön,
kohteessa sekä auringon heijastumia että katuvaloja

• Liike – liikenteen tai nopeasti liikkuvien kohteiden
tarkkailuun, liikeartefaktien tehokas poisto

• Hämärä – optimoitu näyttämään riittävästi
yksityiskohtia hämärässä

• Älykäs AE -tekniikka – kirkasta taustaa vasten
liikkuvien ihmisten kuvaamiseen

• Värikäs – korkea kontrasti, terävyys ja värikylläisyys
Automaattizoomauksen/-tarkennuksen ohjatun
objektiivitoiminnon ansiosta kameran asentaminen on
helppoa sekä päivä- että yökäyttöön. Ohjattu toiminto
otetaan käyttöön tietokoneella tai painamalla kameran
omaa painiketta, joten sopivan työnkulun valitseminen
onnistuu vaivattomasti.
AVF (Automatic Varifocal) -ominaisuus mahdollistaa
sen, että zoomausta voidaan vaihtaa avaamatta
kameraa. Moottoroitu automaattinen zoomauksen/
tarkennuksen säätö pikselisuhteella 1:1 takaa aina
tarkan kuvan.

Tietovirrat
Innovatiivisen kolmikaistaisen suoratoiston ansiosta
kamera pystyy lähettämään yhtä aikaa useita H.264-
virtoja sekä M‑JPEG-virran. Tietovirtojen ansiosta
katseluun ja tallennukseen tarvitaan vähemmän
kaistanleveyttä, ja kameroiden integrointi muiden
valmistajien videonhallintajärjestelmiin on helpompaa.
Toisen virran voi määrittää käyttämään pystytilaa.
Tilassa kennon koko kuvasta rajataan alue, jonka koko
on 400 x 720 (kuvasuhde 9:16). Jos tila soveltuu
tarkkailtavaan kohteeseen, kaista- ja
tallennustilavaatimukset pienenevät entisestään.

Tallennustilan hallinta
Tallennuksen hallintaa voi ohjata Bosch Video
Recording Manager (VRM) -ohjelmistolla, minkä lisäksi
kamera voi käyttää iSCSI-kohteita suoraan ilman
erillistä tallennusohjelmistoa.

Paikallinen tallennus
Sisäinen microSD-korttipaikka tukee jopa 2 Tt:n
tallennustilaa. MicroSD-korttia voidaan käyttää
paikalliseen hälytystallennukseen. Hälytystä edeltävä
tallennus RAM:ssa vähentää verkon tallennuksen
kaistanleveyttä tai – jos microSD-korttipaikan
tallennusta käytetään – laajentaa tallennusvälineen
käyttöikää.

Älykäs videon analysointi
Kamera käyttää uusinta Boschin Intelligent Video
Analysis (IVA) -ohjelmistoa. IVA on luotettava videon
analysointijärjestelmä sisä- ja ulkokäyttöön.
Edistyksellinen järjestelmä tunnistaa ja analysoi
liikkuvat kohteet luotettavasti ja seuraa niitä sekä
estää ei-toivotut hälytykset vääristä kuvalähteistä.
Kasvojentunnistustoiminto tunnistaa kohteessa olevien
ihmisten kasvot ja välittää kasvoista korkealaatuisen
JPEG-kuvan eteenpäin, kun henkilö poistuu kohteesta.
Rikosteknisiä hakutoimintoja voi käyttää Internet-
selaimella tai Bosch Video Client -ohjelmistolla.

Kohdealueet
Käyttäjä voi määrittää kaksi kohdealuetta.
Etäohjattavien elektronisten panorointi-, kallistus- ja
zoomaustoimintojen avulla voit valita tiettyjä alueita
pääkuvasta. Alueista muodostetaan erilliset tietovirrat
etäkatselua ja tallennusta varten. Kun nämä tietovirrat
ovat käytössä yhdessä päätietovirran kanssa, käyttäjä
voi keskittyä tarkkailemaan kohteen kiinnostavinta
aluetta ja pysyä samalla yleistilanteen tasalla.
Lisäksi älykäs IVA-tunnistin voi seurata kohteita
määritetyillä kohdealueilla. Älykäs tunnistin voi
tunnistaa liikkuvat kohteet ja seurata niitä itsenäisesti
tai käyttäjä voi napsauttaa kohdetta, jolloin tunnistin
alkaa seurata sitä.

Tyylikäs, ilkivallalta suojattu muotoilu
Erinomaisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön soveltuva
pienikokoinen ja tyylikäs kamera on oikea valinta, kun
kotelon ulkonäöllä on merkitystä. Valettu
alumiinikotelo, polykarbonaatti-ikkuna ja vahvistettu
sisäosa kestävät jopa 55 kilogrammaa vastaavan
voiman (IK10). Kamera on vesi- ja pölytiivis IP 66
(NEMA Type 4X) -standardien mukaisesti. Asentajat
voivat valita kuva-alan tarkasti käyttämällä patentoitua
kierto/kallistus/kääntö-mekanismia. Valittavana on
useita asennusvaihtoehtoja, kuten pinta-, seinä- ja
kulma-asennus sekä asennus alaslaskettuun
välikattoon.

Käyttöoikeudet
Järjestelmä tukee kolmitasoista salasanasuojausta ja
802.1x-todennusta. Selainkäyttöä voidaan rajoittaa
HTTPS-suojauksella käyttämällä kameraan tallennettua
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SSL-varmennetta. Videon ja äänen viestintäkanavat
voidaan AES-salata erikseen 128-bittisillä avaimilla.
Tähän tarvitaan erillinen salauspaikan lisenssi.

Valvontaohjelmisto
Kameran video- ja IVA-ominaisuuksia voi käyttää monin
tavoin: tietokoneen Internet-selaimen, Bosch Video
Management System -videonhallintajärjestelmän,
Bosch Recording System -tallennusjärjestelmän,
maksuttoman Bosch Video Client -ohjelmiston tai
Video Security -mobiilisovelluksen kautta.
Tietokonepohjainen Bosch Video Client -
valvontaohjelmisto tarjoaa helppokäyttöisen
käyttöliittymän, jonka ansiosta asennus ja määritys on
kätevää. Sen avulla myös useiden kameroiden
reaaliaikaisen kuvan katselu, toisto ja vienti sekä
rikosteknisten hakujen tekeminen on helppoa.
Integroijat voivat käyttää IVA-metatietoja RTSP:n
kautta.

Videoturvallisuussovellus
The Bosch Video Security -mobiilisovellus on
suunniteltu reaaliaikaisten HD-valvontakuvien käyttöön
kaikkialla, myös pienen kaistanleveyden yhteyksillä.
Sovelluksen avulla voit hallita kaikkia kameroitasi:
panorointia, kallistusta, zoomausta ja
tarkennustoimintoja. Valvomo kulkee mukanasi.
Sovelluksen ja erikseen saatavan Bosch-lähettimen
avulla hallitset dynaamisia transkoodaustoimintoja ja
voit katsella kuvia myös pienen kaistanleveyden
yhteyksillä.

Hybriditila
Analogisen videolähdön ansiosta kameraa voidaan
käyttää hybriditilassa. Tämä tila tukee samanaikaisesti
sekä erittäin tarkan HD-videon suoratoistoa että BNC-
liittimen kautta tuotettua analogista videokuvaa.
Hybriditoiminnon ansiosta siirtyminen CCTV-
tallennusmuodosta nykyaikaiseen IP-pohjaiseen
järjestelmään on helppoa.

Yhteydet
Kamera on ONVIF (Open Network Video Interface
Forum) -standardin profiilin S vaatimusten mukainen.
Sen ansiosta yhteensopivuus kaikkien valmistajien
verkkovideotuotteiden kanssa on taattu. Kameran
verkkokaapelointi on vaivatonta, sillä se tukee Auto-
MDIX-tekniikkaa, jonka ansiosta kamera voidaan kytkeä
joko suoraan- tai ristiinkytketyllä verkkokaapelilla.
Kameraan voidaan syöttää virtaa PoE (Power-over-
Ethernet) -yhteydellä tai 24 VAC:n / 12 VDC:n
liittimellä.
Kolmansien osapuolten integroijat voivat helposti
liittää kameran osaksi suuria projekteja kameran omien
ominaisuuksien avulla. Lisätietoja on Bosch Integration
Partner Program (IPP) -sivustolla
(ipp.boschsecurity.com).

Tyypillisiä käyttökohteita
• Tunnelit – yksityiskohdat näkyvät selvästi sekä

valoisilla että hämärillä alueilla

• Sisään- ja uloskäynnit – selkeä tunnistettavuus
voimakkaasta taustavalosta huolimatta

• Liikenne – liikkuvat ajoneuvot öisissä olosuhteissa

Hyväksynnät

HD-standardit
Standardin SMPTE 274M-2008 vaatimusten mukainen
seuraavilta osin:

– Tarkkuus: 1920 x 1080
– Skannaus: progressiivinen
– Värien esitysmuoto: standardin ITU-R BT.709

vaatimusten mukainen
– Kuvasuhde: 16:9
– Kuvataajuus: 25 ja 30 ruutua/s

Standardin 296M-2001 vaatimusten mukainen
seuraavilta osin:

– Tarkkuus: 1280 x 720
– Skannaus: progressiivinen
– Värien esitysmuoto: standardin ITU-R BT.709

vaatimusten mukainen
– Kuvasuhde: 16:9
– Kuvataajuus: 25 ja 30 ruutua/s

 

Standardit

Emissio EN 55022, luokka B
FCC osa 15, luokka B

Sieto EN 50130-4 (PoE, +12 VDC, 24 VAC)*
EN 50121-4

Turvallisuus EN 60950-1
UL 60950-1 (2nd edition)
CAN/CSA-C 22.2 No. 60950-1

Tärinä Kamera ja objektiivi, IEC 60068-2-6:n
mukaisesti (5 m/s2, käytön aik.)

ONVIF-standardin
mukainen

EN 50132-5-2; IEC 62676-2-3

* Kohdat 7 ja 8 (käyttöjännitevaatimukset) eivät koske näitä kameroita. Mikäli järjestelmän,

jossa kameraa käytetään, on oltava kyseisen standardin vaatimusten mukainen, myös

kaikkien virtalähteiden on oltava sen vaatimusten mukaisia.

Alue Sertifiointi

Eurooppa CE

CE accessories

Yhdysvallat UL

FCC
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Suunnittelu
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VDA-PMT-DOME-riippukiinnike putkiasennukseen
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5
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3-3/4"NPT

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virtalähde 24 VAC, 50/60 Hz
12 VDC 
Power-over-Ethernet, 48 VDC,
nimellinen

Virran kulutus 600 mA (12 VDC)
500 mA (24 VAC)
175 mA (PoE 48 VDC)

Virrankulutus 7,2 W

PoE IEEE 802.3af (802.3at tyyppi 1)
 

Kenno  

Tyyppi 1/3 tuuman CMOS HD

Pikselit 2048 x 1536 (3 MP)

Videon suoratoisto  

Videokuvan pakkaus H.264 (ISO/IEC 14496-10), M- JPEG,
JPEG

Suoratoisto Useita erikseen määritettäviä tietovirtoja
H.264- ja M-JPEG-pakkauksella,
määritettävä kuvataajuus ja
kaistanleveys.
Kohdealueet

Kokonaisviive (IP) väh. 120 ms, enint. 240 ms

Kuvasarjarakenne IP, IBP, IBBP

Koodauksen aikaväli 1–30 (25) ips

  

Tarkkuudet (V x P)

• 1080p HD 1920 x 1080

• 960p HD 4:3
(rajattu)

1280 x 960

• 720p HD 1280 x 720

• D1 4:3 (rajattu) 704 x 480

• SD, pysty (rajattu) 400 x 720

• 480p SD Lähetys: 704 x 480
Näytössä: 854 x 480

• 432p SD 768 x 432

• 288p SD 512 x 288

• 240p SD Lähetys: 352 x 240;
Näytössä: 432 x 240

• 144p SD 256 x 144

Herkkyys (3200 K, heijastussuhde 89 %, 30 IRE)

Objektiivi 3–9 mm (F1,2)  

• Väri 0,25 luksia

• Mustavalko 0,08 luksia

Objektiivi 10–23 mm
(F1,6)

 

• Väri 0,45 luksia

• Mustavalko 0,15 luksia

Päivä/yö Väri, mustavalko, automaattinen

Valkotasapaino ATW (2500–10000 K), kiinteä ja
manuaalinen ATW
Sisä- ja ulkotilojen ATW

Suljin Automaattinen elektroninen suljin (AES)
Kiinteä (1/30 [1/25] – 1/150000),
valittavissa
Oletussuljin

Vastavalon korjaus Pois / automaattinen / älykäs AE (iAE)

Laaja dynaaminen alue Käytössä / pois käytöstä

Kohinanvaimennus Älykäs dynaaminen kohinanvaimennus
(iDNR), erilliset tila- ja aikamääritykset

Kontrastin parannus Käytössä / pois käytöstä
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Terävyys Terävyyden parannustaso valittavissa

Dynaaminen alue 90 dB (tyypillinen)

Pimennetyt sektorit Neljä erillistä aluetta, täysin
ohjelmoitavissa

Videoliikeanalyysi Intelligent Video Analysis (älykäs
videokuvan analyysi)

Ääni  

Vakio AAC
G.711, 8 kHz:n näytteenottotaajuus
L16, 16 kHz:n näytteenottotaajuus

Signaali–kohina-suhde >50 dB

Äänivirran toisto Täysin kaksisuuntainen / vuorosuuntainen

Tulo/lähtö

Analoginen videolähtö CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, BNC, 75 ohmia

Analoginen videolähtö
(vain huolto)

CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, 2,5 mm:n liitin,
75 ohmia (suojaamaton)

Ääni 1 x monolinjatulo, 1 x monolinjalähtö

• linjatulosignaali 12 kohm (tyypillinen), 1 Vrms (enint.)

• linjalähtösignaali 1 Vrms, 1,5 kohm (tyypillinen)

Hälytys 2 tuloa

• aktivointijännite +5...+40 VDC
(+3,3 VDC, jos käytössä DC-kytketty
22 kohmin ylösvetovastus)

Rele 1 lähtö

• Jännite 30 VAC tai +40 VDC enint.
Jatkuva enintään 0,5 A, 10 VA

Paikallistallennus

Sisäinen RAM 10 sekunnin hälytystä edeltävä tallennus

Muistikorttipaikka Tukee SDHC- ja SDXC-microSD-kortteja

Tallennus Jatkuva tallennus, kierrättävä tallennus.
hälytyksen/tapahtuman/aikataulun
tallennus

Ohjelmisto-ohjaus

Yksikön määrittäminen Internet-selaimella tai Configuration
Manager -kokoonpanonhallinnalla

Ohjelmiston päivitys Etäohjelmoitava

Verkko

Yhteyskäytännöt IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS,
RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP,
ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP,
DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB‑II),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP,
iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS),
LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, Digest
Authentication.

Salaus TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES
(lisävaruste)

Ethernet 10/100 Base-T, vuorosuuntaisuuden
tai täyden kaksisuuntaisuuden
tunnistava

Ethernet-liitin RJ45

Yhteydet ONVIF Profile S, Auto-MDIX

Optiset ominaisuudet

Objektiivi 3–9 mm AVF (Automatic Varifocal) SR -
objektiivi
tai
10–23 mm AVF (Automatic Varifocal) SR -
objektiivi

Säätö Moottoroitu tarkennus/zoomaus

Iiris-ohjaus Automaattinen iiriksen ohjaus

Kuvauskulma (3–9 mm) Laajakulma: 83º x 45º (vaaka x pysty)
Tele: 28º x 15º (vaaka x pysty )

Kuvauskulma (10–
23 mm)

Laajakulma: 24º x 13º (vaaka x pysty)
Tele: 10,9º x 6º (vaaka x pysty )

Tekniset tiedot

Mitat (syvyys x korkeus) 158 x 124 mm

Paino 0,85 kg
1,28 kg (pinta-asennusrasia)

Kiinnitys Uppo- tai pinta-asennus

Väri Valkoinen (RAL9010) kehysrengas ja
musta sisätiiviste

Säätöalue Panorointi 360º, kallistus 90º, kierto ±90º

Suojakupu Kirkas polykarbonaattikupu, UV-suojattu
naarmuuntumaton pinta

Kehysrengas Alumiini

Ympäristötiedot

Käyttölämpötila –30 ºC...+50 ºC

Kylmäkäynnistyslämpöti
la

-20 ºC

Säilytyslämpötila –50 ºC...+70 ºC

Käyttökosteus 5–93 % suhteellinen kosteus

Säilytyskosteus Enintään 98 % suhteellinen kosteus
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Iskunkestävyys EN 50102, IK 10

Suojaus vedeltä ja
pölyltä

IP 66 ja NEMA Type 4X

Käyttöympäristön 
huomioiva
testimenetelmä

EN 50130-5:2011, hälytysjärjestelmät,
osa 5 (luokka IV, yleinen ulkokäyttö)

Tilaustiedot

FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR
Suuri dynaaminen alue, 1/3 tuuman CMOS, ilkivallalta
suojattu IP-domekamera, 1080p30, 3–9 mm SR-
objektiivi, IVA
Tilausnumero NIN-932-V03IP

FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR
Suuri dynaaminen alue, 1/3 tuuman CMOS, ilkivallalta
suojattu IP-domekamera, 1080p30, 3–9 mm SR-
objektiivi, IVA (pinta-asennusrasia)
Tilausnumero NIN-932-V03IPS

FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR
Suuri dynaaminen alue, 1/3 tuuman CMOS, ilkivallalta
suojattu IP-domekamera, 1080p30, 10–23 mm SR-
objektiivi, IVA
Tilausnumero NIN-932-V10IP

FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR
Suuri dynaaminen alue, 1/3 tuuman CMOS, ilkivallalta
suojattu IP-domekamera, 1080p30, 10–23 mm SR-
objektiivi, IVA (pinta-asennusrasia)
Tilausnumero NIN-932-V10IPS

Laitteiston lisävarusteet

LTC 9213/01 -tankokiinnikesovitin
Tankokiinnikesovitin, ruostumattomasta teräksestä
valmistetut hihnat, vaaleanharmaa
Tilausnumero LTC 9213/01

UPA-2420-50-virtalähde
Lähtö 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA
Tilausnumero UPA-2420-50

UPA-2450-50, virtalähde, 220 V, 50 Hz
Sisäkäyttöön, tuloteho 220 VAC, 50 Hz ja lähtöteho 24
VAC, 50 VA
Tilausnumero UPA-2450-50

UPA-2450-60, virtalähde, 120 V, 60 Hz
Sisäkäyttöön, tuloteho 120 VAC, 60 Hz ja lähtöteho 24
VAC, 50 VA
Tilausnumero UPA-2450-60

VDA-455TBL sävytetty kupu
FlexiDome-sarja, sävytetty kupu 
Tilausnumero VDA-455TBL

VDA-455CBL kirkas kupu
FlexiDome-sarja, kirkas kupu
Tilausnumero VDA-455CBL 

Video Service -kaapeli S1460
FlexiDome XT -kamerayksiköitä varten (2,5 mm:n liitin
BNC-liitäntään), 1 m
Tilausnumero S1460

VJT-XTC XF
VideoJet XTC XF, H.264-videolähetin
Tilausnumero VJT-XTCXF

Ohjelmiston lisävarusteet

BVIP AES -salaus, 128-bittinen
128‑bittinen BVIP AES -salauspaikan lisenssi Lisenssi
tarvitaan vain kerran asennusta kohti. Se mahdollistaa
salatun tiedonsiirron BVIP-laitteiden ja hallinta-
asemien välillä.
Tilausnumero MVS-FENC-AES
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