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De infrarøde kameraer i MIC400-serien er designet til at
levere en ekstremt pålidelig og robust overvågningsløsning
til sikkerhedsløsninger, der kræver den bedste ydeevne -
både om dagen og om natten. Dette udvalg af infrarøde
kameraer er præcisionsudviklet i henhold til nøjagtige
standarder og tilbyder utallige fordele sammenlignet med
traditionelle dome- og bevægelige kameraer. Kameraerne
fås med en lang række forskellige valgmuligheder, som gør
det muligt at sammensætte den optimale løsning til stort
set ethvert anvendelsesområde.

Det vandtætte og hærværkssikre 6 mm tykke
aluminiumskamerahus med en brancheførende vurdering
på IP68 er velegnet til installation i selv det barskeste
miljø. Den optisk perfekte og flade rude med integreret
vinduesvisker sikrer knivskarpe billeder under selv de
mest vanskelige omstændigheder.

To 850 nm-enheder, som er indbygget i kameraets hoved,
leverer IR-belysning. Med Black Diamond-teknologien
oplyser det infrarøde lys, der produceres af de
flademonterede LED'er, forgrunden og baggrunden på et
helt område. Det eliminerer hot spots og
undereksponering og giver fremragende billedkvalitet på
en afstand op til 55 meter.

Børstefri motorteknologi sikrer ultrapålidelig og lydsvag
drift. Banebrydende opløsningsteknologi giver stor
nøjagtighed og giver brugeren mulighed for fuld 360°
kontinuerlig roteringspanorering og 186,6° vippekontrol.

Et udvalg af ægte dag-/nat-kameramoduler gør det muligt
at foretage op til 36x optisk zoom (12x digital). Kameraet
leveres endvidere med fleksible muligheder for
opretstående eller omvendt montering ved 45 grader, som
gør det muligt at opnå det optimale synsfelt hver gang.

Funktioner

Dobbelte integrerede infrarøde lamper
Der er monteret to infrarøde lamper på 850 nm direkte i
kamerahovedet, hvilket er med til at sikre optimal infrarød
belysning, hvor der er behov for det.

Børstefri motorteknologi
Ultrapålidelig børstefrie motorer leverer lydsvag drift og
let betjening.

Stort udvalg af monterings- og visningsmuligheder
Fejlfri betjening i opretstående eller omvendt position,
som giver brugeren utallige monterings- og
visningsmuligheder. Mulighed for opretstående montering
på arm, hvor den nederste del af armen er synlig

Integreret visker
Takket være den integrerede visker på de infrarøde
kameraer i MIC400-serien er det muligt at optage billeder
med førsteklasses kvalitet under alle typer vejrforhold året
rundt.

MIC400 infrarødt PTZ-kamera
▶ Dobbelte integrerede infrarøde illuminatorer

▶ Børstefri motorteknologi

▶ Stort udvalg af monterings- og visningsmuligheder

▶ Integreret visker

▶ Understøttelse af flere protokoller

▶ Passer til stort set enhver løsning
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Understøttelse af flere protokoller
De infrarøde kameraer i MIC400-serien er kompatible med
stort set ethvert kontroludstyr, der fås på markedet i dag,
og kan problemfrit integreres med langt de fleste
sikkerhedssystemer.

Passer til stort set enhver løsning
MIC400-serien har en enestående fleksibilitet, som gør
den anvendelig stort set overalt.

Anvendelsesområder:
• Generel videoovervågning
• Gadeovervågning
• Banegårde og busstationer
• Hurtig installation
• Høj sikkerhed
• Prestigefyldte løsninger
• Arkitektonisk udformning

Certificeringer og godkendelser

Område Certificering

Europa CE AC08-10-Q012   EMC Directive, Low
Voltage Directive

USA UL AC08-10-Q013   UL 60950-1 2nd
Edition: 2007

FCC AC08-10-Q013   CFR 47 FCC part
15:2009, Class B

Canada CSA AC08-10-Q012   CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1-07

Installations- og konfigurationsnoter
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Bestillingsvejledning

1 Farver

B Sort H Hvid

G Grå

2 Konfiguration

U Opretstående C Skrå

3 Protokol

P Bosch H Forward Vision

D Pelco P/D

4 Visker

1 Visker monteret

5 Varmelegeme

4 Uden varmelegeme

6 Privat

5 Privat monteret 6 Ikke privat

7 Kamera zoomforhold

18 18:1 36 36:1

8 Videostandard

P PAL N NTSC
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Tekniske specifikationer

Kameramodul

Billedsensor 1/4" Exview CCD

Billedelementer 380K NTSC/440K PAL (bred)

Vandret opløsning 470 TVL (NTSC)/460 TVL PAL (bred)

Filter Automatisk mekanisk infrarødt filter

Fokussystem Automatisk eller manuelt

Blænde Automatisk eller manuel med integrationstil-
stande med lav lukkehastighed

Synkronisering Intern/ekstern (V-Lock)

Anbefalet belysning 100 til 100.000 lux

Signal/støj-forhold 50 dB eller mere

BLC (Modlyskompensati-
on)

Til/fra

White balance (Hvidba-
lance)

Automatisk

Automatisk forstærkning
(AGC)

-3 til 28 dB i intervaller af 2 dB

Blændekorrektion 16 trin

Modul med 18x optisk zoom

Optik F=4,1 mm (vidvinkel) til 73,8 mm (tele), F1.4
til F3.0

Zoom 18x optisk (12x digital)

Synsvinkel 48° (vidvinkel) til 2,8° (tele)

Minimumsbelysning 0,7 lux (F1.4, 1/60 s NTSC, 1/50 s PAL),
0,1 lux (F1.4, 1/4 s NTSC, 1/3 s PAL),
0,01 lux eller mindre (F1.4, 1/4 s NTSC, 1/3 s
PAL, ICR ON)

Lukkehastighed 1/1 til 1/10.000 s (22 trin) NTSC, PAL

Modul med 36x optisk zoom

Optik F=3,4 mm (vidvinkel) til 122,4 mm (tele),
F1.6 til F4.5

Zoom 36x optisk (12x digital)

Synsvinkel 57,8° (vidvinkel) til 1,7° (tele)

Minimumsbelysning 1,4 lux (1/60 s NTSC, 1/50 s PAL),
0,1 lux (1/4 s NTSC, 1/3 s PAL), 0,01 lux eller
mindre (1/4 s NTSC, 1/3 s PAL, ICR ON)

Lukkehastighed 1/4 til 1/10.000 s (20 trin) NTSC, 1/3 til
1/10.000 s (20 trin) PAL

Infrarøde illuminatorer

LED array Højeffektive LED til overflademontering (SMT)

Nr. LED 7 pr. lampe

Bølgelængde 850 nm (halvskjult)

Lysstrålevinkel 30º

IR-afstand 55 m

Vejrbestandighed IP68

Materiale Aluminium med frontvindue af akryl

IR-teknologi Black Diamond til jævn belysning på hele om-
rådet

Strømforbrug 9 W nominel pr. lampe ved fuld styrke, 18 W
total for dobbelt IR

Strøm 700 mA pr. lampe

Drift

Automatisk vipning Ja

Manuel vipning Ja

Dynamiske private zoner Identitetstildækning i 3D med uendelige zoner
(ved hjælp af valgfrit identitetskort)

Forudindstillinger 64 telemetriindstillinger, som bygger på opløs-
ningsteknologi (med anvendelse af FV-proto-
kol, 10 forudindstillede kamerakonfiguratio-
ner, som muliggør bl.a. ANPR og farvekorrige-
ring).

Forudindstillede runder 6 runder med hver op til 32 forudindstillinger

Sektortitler Ja (64 sektorer) 20 tegn pr. titel

Forudindstillede titler Billedtekst med op til 20 tegn for hver af de
64 forudindstillinger

Hjemmeposition Ja (forudindstillet 1 eller tur)
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Kommunikation og protokoller

Kommunikation RS485/RS422

Styringsprotokol Bosch, Pelco P/D eller FV-protokol kameraer
kan fås. Bosch-kameraet kræver Biphase til
RS485-omformer (MIC-BP3), der købes sepa-
rat. Andre protokoller understøttes. Se den se-
parate protokolliste for mulige funktioner.

Tilslutning

Video Coax via kompositkabel

Telemetri Parsnoet. Simplex, halv-/fuld-duplex via kom-
positkabel

Strømforsyning Via kompositkabel

Alarmer

Alarmindgange 1 sabotageindgang (4 alarmindgange tilgæn-
gelige via strømforsyningsenhed)

Alarmkommunikation Sabotagekontakt (jordforbindelse)

Mekaniske data

Drevenhed Integreret motordrev til panorering/vipning

Panoreringsvinkel 360° løbende rotation

Panoreringshastighed 6° til 90° pr. sekund (variabel)

Vipningsvinkel 186,6°

Vippehastighed 0,2° til 90° pr. sekund (variabel)

Hastighedsstyring Elektronik med lukket loop

Nøjagtighed ved forud-
indstilling

Mindre end ±0,56°

Proportional P/T til zoom Ja

Konstruktion

Materiale 6 mm tykt aluminium

Visningsvindue Hærdet fladt glas

Standardfarver Sort (RAL9005), grå (RAL7001) eller hvid
(RAL9003)

Standardoverflade Pulverlakeret

Dimensioner 403 x 360 x 165 mm (B x H x D) (opretståen-
de og omvendt)

403 x 330 x 217 mm (B x H x D) (panorering)

Vægt 6,5 kg (14,3 lb) inklusive bundplade med en
cirkeldiameter på 4"

Omgivelser

Driftstemperatur -40 °C til +50 °C (-40 °F til +122 °F)

Standard for vandtæthed NEMA 4X/IP66

Elektriske data

Indgangsspænding 15 VAC / 18 VDC

Strømforbrug Maks. 50 W

Ekstraudstyr

Tilgængelige konfigurati-
oner

Opretstående montering, omvendt montering
eller opretstående montering med 45° panore-
ring

Kameramodul 18x kamera eller 36x kamera

Kamerafarvesystem NTSC eller PAL

Kort til styring af teleme-
tri

Indbygget

Skive Ekstraudstyr, (kun beslag og dyse medfølger)

Kort til private zoner Valgfrit, fabriksmonteret

Bestillingsoplysninger

Tilbehør

UPA-2450-50 Strømforsyning
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 50 VA udgang

UPA-2450-50

UPA-2450-60 strømforsyning
120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 50 VA udgang

UPA-2450-60

MIC-2M-S 2 m skærmet kompositkabel
2 m skærmet kompositkabel, der forsyner
strøm, telemetri og videotilslutning fra et ka-
mera i MIC-serien til en strømforsyning i MIC-
serien

MIC-2M-S

MIC-10M-S 10 m skærmet kompositkabel
10 m skærmet kompositkabel, der forsyner
strøm, telemetri og videotilslutning fra et ka-
mera i MIC-serien til en strømforsyning i MIC-
serien

MIC-10M-S

MIC-20M-S 20 m skærmet kompositkabel
20 m skærmet kompositkabel, der forsyner
strøm, telemetri og videotilslutning fra et ka-
mera i MIC-serien til en strømforsyning i MIC-
serien

MIC-20M-S

MIC-25M-S 25 m skærmet kompositkabel
25 m skærmet kompositkabel, der forsyner
strøm, telemetri og videotilslutning fra et ka-
mera i MIC-serien til en strømforsyning i MIC-
serien

MIC-25M-S

MIC‑DCA‑B dyb røradapter
Dyb røradapter til 4" PCD-bundplade - sort
læderfinish, RAL9005

MIC-DCA-B

MIC‑DCA‑G dyb røradapter
Dyb røradapter til 4" PCD-bundplade - grå læ-
derfinish, RAL9010

MIC-DCA-G

MIC‑DCA‑W dyb røradapter
Dyb røradapter til 4 " PCD-bundplade - hvid
læderfinish, RAL9003

MIC-DCA-W

MIC‑SCA‑B flad røradapter
Flad røradapter til 4 " PCD-bundplade - sort,
læderfinish, RAL9005

MIC-SCA-B

MIC‑SCA‑G flad røradapter
Flad røradapter til 4 " PCD-bundplade - grå,
læderfinish, RAL7001

MIC-SCA-G
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Bestillingsoplysninger

MIC‑SCA‑W flad røradapter
Flad røradapter til 4 " PCD-bundplade - hvid,
læderfinish, RAL9003

MIC-SCA-W

MIC-SPR sprederplade
Aluminium sprederplade til montering på
murværk – sort læderfinish RAL9005

MIC-SPR

MIC-SPR-G sprederplade
Aluminium sprederplade til montering på
murværk – grå læderfinish RAL7001

MIC-SPR-G

MIC-SPR-W sprederplade
Aluminium sprederplade til montering på
murværk – hvid læderfinish RAL9003

MIC-SPR-W

MIC‑CMB‑B hjørnebeslag
Hjørnemonteringsbeslag – sort læderfinish
RAL9005

MIC-CMB-B

MIC‑CMB‑G hjørnebeslag
Hjørnemonteringsbeslag - grå læderfinish
RAL7001

MIC-CMB-G

MIC‑CMB‑W hjørnebeslag
Hjørnemonteringsbeslag - hvid læderfinish
RAL9003

MIC-CMB-W

MIC-PMB stangbeslag
Stangmonteringsbeslag (omfatter
2 x 455 mm fastgørelsesbånd til stangdiame-
ter 75 til 145 mm)

MIC-PMB

MICUSB485CVTR2 USB til RS485
signalomformer
USB til RS485 signalomformer for tilslutning
af kameraer i MIC-serien til en PC, følger med
hvert kamera

MICUSB485CVTR2

MIC-BP3 tofaset omformer
Tofaset omformer til IR-versioner af PSU'er i
MIC1-serien

MIC-BP3

MIC-WKT-IR skivesæt
Skivesæt til IR MIC400 og MIC412 modeller
(inkl. skivedyse og monteringsbeslag til væg
og 4" pcd-bundplade)

MIC-WKT-IR

HAC-WAS05-20 24 VAC skive
24 VAC skiveinst. 5M 25L

HAC-WAS05-20

HAC-WAS05-50 230 VAC skive
230 VAC skiveinst. 5M 25L

HAC-WAS05-50

HAC-WAS30-50 230 VAC skive
230 VAC skiveinst. 30M 25L

HAC-WAS30-50
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Danmark
Robert Bosch A/S
Security Systems
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Phone: +45 4489 8620
Fax: +45 4489 8630
dk.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.dk
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