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De termiske kameraer i MIC412-serien er udviklet til at
være en yderst pålidelig, robust overvågningsløsning af høj
kvalitet til sikkerhedsopgaver, hvor der er behov for
optimal ydelse. Serien, der er præcisionsudviklet i
henhold til nøjagtige standarder, tilbyder den mest
robuste billedoptagelsesløsning på markedet med dobbelt
spektra.

De kompakte termiske kameraer i MIC412-serien
indeholder både et optisk dag/nat-kameramodul af høj
kvalitet og et FLIR termisk billedprocessormodul, som er
placeret ved siden af hinanden i kabinettet, og kan skifte
fra et oversigtskamera med høj opløsning til et højtydende
termisk kamera med tryk på en knap på tastaturet.

Et udvalg af 18x eller 36x dag/nat-kameramoduler fås
sammen med den nyeste 50 mm ukølede FLIR termiske
billedprocessor og giver adgang til en række udvidede
visningsfunktioner, f.eks. spektrale varmevariationer og
varme og kolde punktmarkeringer, på en afstand af mere
end 780 meter. FLIR termisk billedprocessor har
indbygget solbeskyttelse, der muliggør automatisk
genoprettelse af kameraet, hvis det peges direkte mod
solen.

Børstefri motorteknologi giver en ekstremt pålidelig og
næsten lydløs drift, samtidigt med at den banebrydende
opløsningsteknologi muliggør nøjagtige optagelser og gør
det muligt for brugeren at foretage panorering med 360°
rotation eller 320° vipning af billedet.

De termiske kameraer i MIC412-serien er kompatible med
alle forbindelseskabler, beslag, overvågningsudstyr og
strømforsyninger i MIC1-serien, hvilket gør installation,
integration og drift nemmere.

Systemoversigt

Eksempler på optiske og termiske tilstande

Optisk billede / termisk billede i hvid hotspot-tilstand

Termisk billede i sort hotspot-tilstand / termisk billede "ice
and fire"-tilstand

MIC412 termisk PTZ-kamera
▶ Dobbelt termisk / optisk drift

▶ Børstefri motorteknologi

▶ Robust design

▶ Integreret viskerenhed

▶ Stort udvalg af monterings- og visningsmuligheder

▶ Brugervenlig
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Termisk billede i "glow bow"-tilstand / termisk billede i "iron
bow"-tilstand

Funktioner

Dobbelt spektra-billedprocessor
Skift mellem optisk kameratilstand og termisk
billedprocessortilstand med enkelt tryk på en knap

Børstefri motorteknologi
Stort set lydløs drift og nem betjening med anvendelse af
ekstremt pålidelige børstefrie motorer

Robust design
De termiske kameraer i MIC412-serien er udviklet til at
modstå selv de mest barske forhold med en
aluminiumskonstruktion, der er certificeret i henhold til
IP67, og korrosionssikret belægning.

Integreret viskerenhed
Uanset vejrforholdene kan de termiske kameraer i MIC412
serien optage billeder af højeste kvalitet hele året rundt
takket være den integrerede visker og varmelegemet.

Stort udvalg af monterings- og visningsmuligheder
Fejlfri betjening i opretstående eller omvendt position,
som giver brugeren utallige monterings- og
visningsmuligheder

Brugervenlig
Den samme brugervenlige funktionalitet, som kendetegner
alle kameraer i MIC1 serien, herunder de samme
forbindelseskabler, beslag, overvågningsudstyr og
strømforsyninger

Installations- og konfigurationsnoter
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Bestillingsvejledning

1 Farver

B Sort G Grå

H Hvid

2 Konfiguration

U Opretstående

3 Protokol

P Bosch H Forward Vision

D Pelco P/D

4 Visker

1 Visker monteret

5 Varmelegeme

3 Varmelegeme monteret

6 Privat

6 Ikke privat

7 Kamera zoomforhold

18 18:1 36 36:1

8 Videostandard

P PAL N NTSC

Tekniske specifikationer

Kameramodul (optisk)

Billedsensor 1/4" EXview CCD

Billedelementer 380 K NTSC/440 K PAL (vidvinkel)

Vandret opløsning 470 TVL NTSC/460 TVL PAL (vidvin-
kel)

Filter Automatisk mekanisk infrarødt filter

Fokussystem Automatisk eller manuelt

Blænde Automatisk eller manuel med inte-
grationstilstande med lav lukkeha-
stighed

Synkronisering Intern/ekstern (V‑lås)

Anbefalet belysning 100 til 100.000 lux

Signal/støj-forhold 50 dB eller mere

BLC (Modlys kompensation) Til/fra

Hvidbalance Automatisk

Automatisk forstærkningsstyring
(AGC)

-3 til -28 dB i intervaller af 2 dB

Blændekorrektion 16 trin
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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 48º (vidvinkel) til 2,8º (tele)

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

Lukkehastighed 1/1 til 1/10.000s (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 57,8º (vidvinkel) til 1,7º (tele)

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

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

Kameramodul (termisk)

Optik 50 mm

Billedsensor Fokalplanssystem (FPA), ukølet va-
nadiumoxid mikrobolometer (stan-
dard: 7,5 Hz NTSC, 8,3 Hz PAL)

Billedelementer 324(V) x 256(L)

Spatial opløsning 0,760 mrad med 50 mm optik

Synsfelt 14°(V) x 11°(L) med 50 mm optik

Fokus Fabriksindstillet ved uendelig fokus

Detekteringsområde 780 m rækkevidde ved detektering
af mennesker, 2,2 km ved detekte-
ring af objekter

Spektralrespons 7,5 til 13,5 μm

Termisk følsomhed 85 mK ved F1.6

Funktioner Hvid hot, sort hot og falsk farve

Drift*

Manuel vipning Ja

Forudindstillinger 64 telemetriske forudindstillinger til
en regulering på mindre end 0,1° ved
brug af opløsningsteknologi (med
FV-protokol, 10 forudindstillede ka-
meraopsætninger for ANPR, farve-
korrektion osv.)

Forudindstillede runder 6 runder med hver op til 32 forud-
indstillinger

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)

Kommunikation og protokoller

Kommunikation RS485/RS422

Styringsprotokol Bosch, Pelco P/D eller FV-protokol-
kameraer kan fås. Andre protokoller
understøttes. Se den separate pro-
tokolliste for mulige funktioner.
Bosch-kameraer kræver Biphase til
RS485 omformere (MIC-BP5) for at
blive installeret i strømforsyningen
(købes separat).

Tilslutning

Video Coax via kompositkabel

Telemetri Parsnoet. Simplex, halv-/fuld-duplex
via kompositkabel

Strømforsyning Via kompositkabel

Alarmer

Alarmindgange 1 sabotageindgang (mulighed for
flere indgange med valgfrit alarmkort
i PSU)

Alarmkommunikation Sabotagekontakt (jordforbindelse)

Mekaniske data

Drevenhed Integreret motordrev til panorering/
vipning

Panoreringsvinkel 360° løbende rotation

Panoreringshastighed Op til 90° pr. sekund (variabel)

Vipningsvinkel 270°

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

Hastighedsstyring Elektronik med lukket loop

Nøjagtighed ved forudindstilling Mindre end ±0,30°

Proportional P/T til zoom Ja

Fysisk

Materiale 6 mm tykt aluminium

Visningsvindue Hærdet fladt glas (optisk) og ger-
manium-belægning (termisk)

Standardfarver Sort (RAL9005), grå (RAL7001) el-
ler hvid (RAL9003)

Standardoverflade Pulverlakeret

Dimensioner 267(B) x 439(H) x 200(D) mm

Vægt 9,5 kg (inkl. 4" PCD-bundplade og
højttalere)

Omgivelser

Driftstemperatur -30°C til +50°C

Standard for vandtæthed NEMA 4x / IP67

Elektriske data

Indgangsspænding 24 V AC/DC

Strømforbrug 50 W maks.

www.boschsecurity.dk
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Tilgængelige indstillinger

Tilgængelige konfigurationer Opretstående montering (omvendt
montering kan konfigureres via soft-
ware. Bestil den opretstående mo-
del.)

Kameramodul 18x kamera eller 36x kamera

Kamerafarvesystem NTSC eller PAL

Kort til styring af telemetri Medfølger som standard

Alarmkort Valgfri, monteret i strømforsyning

Vasker Valgfrit (kun skivebeslag)

Skivepumpedrev monteret som
standard til MIC‑UNI‑60 strømforsy-
ningsenhed.

*mulige funktioner, når den anvendes med Forward Vision-
protokollen, andre protokoller kan variere.

Bestillingsoplysninger

Tilbehør

MIC-24PSU-UL 24 VAC
kamerastrømforsyning
24 VAC, 50/60 Hz strømforsyning til kamera-
er i MIC-serien

MIC-24PSU-UL

MIC-115PSU-UL 115 VAC
kamerastrømforsyning
115 VAC, 60 Hz strømforsyning til kameraer i
MIC-serien

MIC-115PSU-UL

MIC-240PSU-UL 240 VAC
kamerastrømforsyning
240 VAC, 50 Hz strømforsyning til kameraer i
MIC-serien

MIC-240PSU-UL

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

Bestillingsoplysninger

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

MIC-SCA-G

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

MIC-SCA-B

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

MIC‑WMB‑B vægbeslag
Vægmonteringsbeslag - sort læderfinish
RAL9005

MIC-WMB-B

MIC‑WMB‑G vægbeslag
Vægmonteringsbeslag - grå læderfinish
RAL7001

MIC-WMB-G

MIC‑WMB‑W vægbeslag
Vægmonteringsbeslag - hvid læderfinish
RAL9003

MIC-WMB-W
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Bestillingsoplysninger

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-BP4 Biphase-omformer
BiPhase-omformer til versioner uden IR i MIC-
serien af strømforsyningsenheder

MIC-BP4

MIC-ALM alarm og skivedrevkort
8 Alarmindgang og skivepumpedrevkort til
PSU (ikke til IR PSU)

MIC-ALM

MIC-WKT skivesæt
Skivesæt til MIC-modeller uden infrarød (om-
fatter skivepumpedrevkort, skivedyse og
monteringsbeslag til væg og 4" PCD-bundpla-
de)

MIC-WKT

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

www.boschsecurity.dk
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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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