
Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως | MIC412 Θερμική κάμερα PTZ

Η σειρά θερμικών καμερών MIC412 είναι σχεδιασμένη για
να προσφέρει μια εξαιρετικά αξιόπιστη, στιβαρή και
υψηλής ποιότητας λύση παρακολούθησης για εφαρμογές
προστασίας που απαιτούν την ύψιστη απόδοση.
Κατασκευασμένη με ακρίβεια σύμφωνα με αυστηρά
πρότυπα, η σειρά προσφέρει την πιο ανθεκτική
διφασματική λύση λήψης εικόνας που είναι διαθέσιμη
σήμερα στην αγορά.

Περιλαμβάνοντας ένα δομοστοιχείο οπτικής κάμερας
ημέρας/νύχτας υψηλής ποιότητας και ένα δομοστοιχείο
FLIR θερμικής απεικόνισης τοποθετημένα το ένα δίπλα στο
άλλο μέσα στο περίβλημα, η συμπαγής σειρά θερμικών
καμερών MIC412 αλλάζει από κάμερα επισκόπησης
υψηλής ανάλυσης σε θερμική κάμερα υψηλής απόδοσης με
το πάτημα ενός και μόνο κουμπιού στο πληκτρολόγιο
ελέγχου.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής δομοστοιχείων κάμερας
ημέρας/νύχτας 18x ή 36x με το τελευταίο θερμικό σύστημα
απεικόνισης FLIR χωρίς ψύξη 50 mm, παρέχοντας μια
γκάμα επιλογών βελτιωμένης προβολής, όπως φασματική
θερμική διακύμανση και υπερτονισμός θερμών και ψυχρών
σημείων σε μια απόσταση μέχρι 780 μέτρα. Το θερμικό
σύστημα απεικόνισης FLIR διαθέτει ενσωματωμένη
προστασία από τον ήλιο παρέχοντας στην κάμερα μια
δυνατότητα "αυτο-ίασης" σε περίπτωση που στραφεί
απευθείας προς τον ήλιο.

Η τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες διασφαλίζει
εξαιρετικά αξιόπιστη, αθόρυβη λειτουργία, ενώ η
πρωτοποριακή τεχνολογία ανάλυσης παρέχει κορυφαία
ακρίβεια και προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα πλήρους
συνεχούς πανοραμικής προβολής περιστροφής 360° και
πρωτοφανούς ελέγχου κλίσης 320°.

Η σειρά θερμικών καμερών MIC412 είναι συμβατή με όλα
τα καλώδια σύνδεσης, στηρίγματα, εξοπλισμό ελέγχου και
τροφοδοτικά (PSU) της σειράς MIC1 για ευκολία
εγκατάστασης, ενσωμάτωση και λειτουργία.

Επισκόπηση συστήματος

Παραδείγματα της οπτικής και θερμικής λειτουργίας

Οπτική εικόνα / Θερμική εικόνα σε λειτουργία λευκού θερμού
σημείου

MIC412 Θερμική κάμερα PTZ
▶ Διπλή θερμική / οπτική λειτουργία

▶ Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες

▶ Ανθεκτική σχεδίαση

▶ Ενσωματωμένη μονάδα καθαριστήρα

▶ Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής

▶ Μεγάλη ευκολία χρήσης

www.boschsecutity.gr
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Θερμική εικόνα σε λειτουργία μαύρου θερμού σημείου /
Θερμική εικόνα σε λειτουργία πάγου και φωτιάς

Θερμική εικόνα σε λειτουργία glow bow / Θερμική εικόνα σε
λειτουργία iron bow

Περιγραφή λειτουργ.

Σύστημα απεικόνισης διπλού φάσματος
Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας οπτικής κάμερας και
λειτουργίας θερμικού συστήματος απεικόνισης με το
πάτημα ενός και μόνο κουμπιού

Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες
Αθόρυβη λειτουργία και ομαλός έλεγχος παρέχεται μέσω
της χρήσης εξαιρετικά αξιόπιστων κινητήρων χωρίς ψήκτρες

Ανθεκτική σχεδίαση
Με κατασκευή αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο IP67
και επικάλυψη προστασίας από διάβρωση, η σειρά
θερμικών καμερών MIC412 είναι σχεδιασμένη για να είναι
ανθεκτική ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες

Ενσωματωμένη μονάδα καθαριστήρα
Ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, η σειρά θερμικών
καμερών MIC412 έχει τη δυνατότητα λήψης εικόνων της
υψηλότερης δυνατής ποιότητας όλο το χρόνο, χάρη στον
ενσωματωμένο καθαριστήρα και θερμαντήρα της

Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής
Η αλάνθαστη λειτουργία σε όρθια ή ανεστραμμένη θέση
παρέχει στο χρήστη μία ποικιλία δυνατοτήτων στερέωσης
και προβολής

Μεγάλη ευκολία χρήσης
Η ίδια εύχρηστη λειτουργικότητα όλων των καμερών σειράς
MIC1, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων καλωδίων
σύνδεσης, στηριγμάτων, εξοπλισμού ελέγχου και
τροφοδοτικών (PSU)
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Οδηγός παραγγελιών

1 Χρώματα

B Μαύρο G Γκρι

W Λευκό

2 Διαμόρφωση

U Όρθια τοποθέτηση

3 Πρωτόκολλο

P Bosch W Forward Vision

D Pelco P/D

4 Καθαριστήρας

1 Τοποθετημένος καθαριστήρας

5 Θερμαντήρας

3 Τοποθετημένος θερμαντήρας

6 Απόρρητο

6 Χωρίς απόρρητο

7 Λόγος ζουμ κάμερας

18 18:1 36 36:1

8 Πρότυπο βίντεο

P PAL N NTSC

Τεχνικά στοιχεία

Δομοστοιχείο κάμερας (προαιρετικό)

Αισθητήρας εικόνας 1/4 ιντσών EXview CCD

Στοιχεία εικόνας 380 K NTSC / 440 K PAL (ευρεία)

Οριζόντια ανάλυση 470 TVL NTSC / 460 TVL PAL (ευ-
ρεία)

Φίλτρο Αυτόματο μηχανικό φίλτρο υπερύ-
θρων IR cut

Σύστημα εστίασης Αυτόματο ή χειροκίνητο

Διάφραγμα Αυτόματο ή χειροκίνητο με λειτουρ-
γίες ενσωμάτωσης αργού διαφράγμα-
τος

Συγχρονισμός Εσωτερικός / Εξωτερικός (V‑Lock)
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Συνιστώμενος φωτισμός 100 έως 100.000 lx

Λόγος σήματος προς θόρυβο 50 dB ή περισσότερο

Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού
(BLC)

On/Off (Ενεργοποίηση/ απενεργο-
ποίηση)

Ισορροπία λευκού Αυτόματη

Αυτόματος έλεγχος απολαβής (AGC) -3 έως -28 dB, βήματα των 2 dB

Έλεγχος ανοίγματος 16 βήματα

Δομοστοιχείο οπτικού ζουμ 18x

Φακός F=4,1 mm (ευρυγώνιος) έως 73,8 mm (τηλεφακός),
F1.4 έως F3.0

Ζουμ 18x οπτικό (12x ψηφιακό)

Γωνία προβολής 48º (τέλος ευρυγώνιου) έως 2,8º (τέλος τηλεφακού)

Ελάχιστος φωτισμός 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 ή λιγότερο
(F1.4, 1/4s NTSC, 1/3s PAL, ICR ON)

Ταχύτητα διαφράγ-
ματος

1/1 έως 1/10.000s (22 βήματα) NTSC, PAL

Δομοστοιχείο οπτικού ζουμ 36x

Φακός F=3,4 mm (ευρυγώνιος) έως 122,4 mm (τηλεφα-
κός), F1.6 έως F4.5

Ζουμ 36x οπτικό (12x ψηφιακό)

Γωνία προβολής 57,8º (τέλος ευρυγώνιου) έως 1,7º (τέλος τηλεφα-
κού)

Ελάχιστος φωτισμός 1,4 lux (1/60s NTSC, 1/50s PAL), 0,1 lux (1/4s
NTSC, 1/3s PAL), 0,01 lux ή λιγότερο (1/4s NTSC,
1/3s PAL, ICR ON)

Ταχύτητα διαφράγ-
ματος

1/4 έως 1/10,000s (20 βήματα) NTSC, 1/3 έως
1/10.000s (20  βήματα) PAL

Δομοστοιχείο κάμερας (θερμική)

Φακός 50 mm

Αισθητήρας εικόνας Συστοιχία εστιακού επιπέδου (FPA),
μικροβολόμετρο οξειδίου του βανα-
δίου χωρίς ψύξη (στάνταρ: 7,5 Hz
NTSC, 8,3 Hz PAL)

Στοιχεία εικόνας 324 (Οριζόντια) x 256 (Κατακόρυ-
φα)

Χωρική ανάλυση 0,760 mrad με φακό 50 mm

Οπτικό πεδίο 14°(Οριζόντια) x 11°(Κατακόρυφα)
με φακό 50 mm

Εστίαση Εργοστασιακά ρυθμισμένη σε άπειρο

Εύρος ανίχνευσης 780 m εύρος ανίχνευσης προσώπων,
2,2 km ανίχνευση αντικειμένος

Φασματική απόκριση 7,5 έως 13,5 μm

Θερμική ευαισθησία 85 mK στα F1.6

Λειτουργίες Λειτουργία λευκού θερμού σημείου,
μαύρου θερμικού σημείου και ψευδο-
χρώματος

Λειτουργικά χαρακτηριστικά*

Χειροκίνητη αναδίπλωση Ναι

Προρρυθμίσεις 64 προρρυθμίσεις τηλεμετρίας με
ακρίβεια κάτω του 0,1°με χρήση τε-
χνολογίας ανάλυσης (με χρήση πρω-
τοκόλλου FV, 10 προρρυθμίσεις ρύθ-
μισης κάμερας που επιτρέπουν ANPR,
διόρθωση χρώματος κ.λπ.)

Προκαθορισμένες διαδρομές 6 διαδρομές με έως 32 προρρυθμί-
σεις η καθεμία

Τίτλοι τομέα Ναι (64 τομείς), 20 χαρακτήρες ανά
τίτλο

Προκαθορισμένοι τίτλοι Κεφαλίδα 20 χαρακτήρων για καθε-
μία από τις 64 προρρυθμίσεις

Αρχική θέση Ναι (προρρύθμιση 1 ή διαδρομή)

Επικοινωνία και πρωτόκολλα

Επικοινωνία RS485 / RS422

Πρωτόκολλο ελέγχου Διαθέσιμες κάμερες πρωτοκόλλου
Bosch, Pelco P/D ή FV. Υποστηρίζο-
νται άλλα πρωτόκολλα. Παρακαλούμε
συμβουλευθείτε την ξεχωριστή λίστα
πρωτοκόλλων για τις διαθέσιμες επι-
λογές.
Η κάμερα Bosch απαιτεί να εγκατα-
σταθεί στο τροφοδοτικό διφασικός-
προς-RS485 μετατροπέας (MIC-BP5)
(διατίθεται ξεχωριστά)

Συνδεσιμότητα

Βίντεο Ομοαξονικό μέσω σύνθετου καλω-
δίου

Τηλεμετρία Συνεστραμμένο ζεύγος Simplex,
απλής και πλήρως αμφίδρομης λει-
τουργίας μέσω σύνθετου καλωδίου

Τροφοδοσία Μέσω σύνθετου καλωδίου

Συναγερμοί

Είσοδοι συναγερμού 1 είσοδος παραβίασης (δυνατότητα
πρόσθετων εισόδων με προαιρετική
κάρτα συναγερμού στο PSU)

Επικοινωνία συναγερμού Διακόπτης παραβίασης (σύνδεση
γείωσης)

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Μονάδα οδηγού Ενσωματωμένος οδηγός κινητήρα
οριζόντιας κίνησης/κλίσης

Γωνία οριζόντιας κίνησης 360° συνεχής περιστροφή

Ταχύτητα οριζόντιας κίνησης Έως 90° ανά δευτερόλεπτο (μεταβλη-
τή)

Γωνία κλίσης 270°

Ταχύτητα κλίσης 0,2° έως 90° ανά δευτερόλεπτο (με-
ταβλητή)

Έλεγχος ταχύτητας Ηλεκτρονικά κυκλώματα κλειστού
βρόχου

www.boschsecutity.gr
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Ακρίβεια προκαθορισμένων θέσεων ±0,30°

Ανάλογο P/T προς ζουμ Ναι

Φυσική

Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο πάχους 6 mm

Παράθυρο προβολής Σκληρυμένο επίπεδο γυαλί (οπτική)
και κάλυψη από γερμάνιο (θερμική)

Τυπικά χρώματα Μαύρο (RAL9005), Γκρι (RAL7001)
ή Λευκό (RAL9003)

Τυπικό φινίρισμα Επίστρωση πούδρας

Διαστάσεις 267 (Π) x 439 (Υ) x 200 (Β) mm

Βάρος 9,5 kg (συμπεριλαμβανομένης βάσης
PCD 4" και ηχείων)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -30°C έως +50°C

Προστασία από τις καιρικές συνθή-
κες

NEMA 4x / IP67

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου 24 V AC/DC

Κατανάλωση ισχύος 50 W μέγ.

Διαθέσιμες επιλογές

Διαθέσιμες διαμορφώσεις Όρθια τοποθέτηση (με δυνατότητα
διαμόρφωσης ανεστραμμένης τοπο-
θέτησης μέσω λογισμικού. Παρακα-
λούμε παραγγείλετε το μοντέλο όρ-
θιας τοποθέτησης.)

Δομοστοιχείο κάμερας Δομοστοιχείο κάμερας 18x ή δομο-
στοιχείο κάμερας 36x

Σύστημα χρωμάτων κάμερας NTSC ή PAL

Κάρτα ελέγχου τηλεμετρίας Παρέχεται ως στάνταρ εξοπλισμός

Κάρτα συναγερμού Προαιρετική, εγκαθιστούμενη στο
PSU

Σύστημα πλύσης Προαιρετικό (στήριγμα συστήματος
πλύσης μόνο)

Οδηγός αντλίας συστήματος πλύσης
τοποθετημένος ως στάνταρ εξοπλι-
σμός στη μονάδα τροφοδοτικού
MIC‑UNI‑60.

*λειτουργίες διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείται με το
πρωτόκολλο Forward Vision, άλλα πρωτόκολλα μπορεί να
διαφέρουν.

Πληροφορίες παραγγελίας

Αξεσουάρ υλικού

Τροφοδοτικό κάμερας MIC-24PSU-UL 24
VAC
Τροφοδοτικό 24 VAC, 50/60 Hz για κάμερες
Σειράς MIC

MIC-24PSU-UL

Τροφοδοτικό κάμερας MIC-115PSU-UL
115 VAC
Τροφοδοτικό 115 VAC, 60 Hz για κάμερες
Σειράς MIC

MIC-115PSU-UL

Τροφοδοτικό κάμερας MIC-240PSU-UL
240 VAC
Τροφοδοτικό 240 VAC, 50 Hz για κάμερες
Σειράς MIC

MIC-240PSU-UL

Τροφοδοτικό UPA-2450-50
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 50 VA έξοδος

UPA-2450-50

Τροφοδοτικό UPA-2450-60
120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 50 VA έξοδος

UPA-2450-60

Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο MIC-2M-S
2 m
Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο 2 m που παρέ-
χει τροφοδοσία, τηλεμετρία και σύνδεση βί-
ντεο από μια κάμερα Σειράς MIC σε ένα τρο-
φοδοτικό Σειράς MIC

MIC-2M-S

Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο MIC-10M-
S 10 m
Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο 10 m που πα-
ρέχει τροφοδοσία, τηλεμετρία και σύνδεση βί-
ντεο από μια κάμερα Σειράς MIC σε ένα τρο-
φοδοτικό Σειράς MIC

MIC-10M-S

Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο MIC-20M-
S 20 m
Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο 20 m που πα-
ρέχει τροφοδοσία, τηλεμετρία και σύνδεση βί-
ντεο από μια κάμερα Σειράς MIC σε ένα τρο-
φοδοτικό Σειράς MIC

MIC-20M-S

Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο MIC-25M-
S 25 m
Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο 25 m που πα-
ρέχει τροφοδοσία, τηλεμετρία και σύνδεση βί-
ντεο από μια κάμερα Σειράς MIC σε ένα τρο-
φοδοτικό Σειράς MIC

MIC-25M-S

MIC‑DCA‑B Βαθύς προσαρμογέας αγωγού
Βαθύς προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD -
μαύρο φινίρισμα απομίμησης δέρματος,
RAL9005

MIC-DCA-B

MIC‑DCA‑G Βαθύς προσαρμογέας αγωγού
Βαθύς προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD -
γκρι φινίρισμα απομίμησης δέρματος,
RAL9010

MIC-DCA-G

MIC‑DCA‑W Βαθύς προσαρμογέας αγωγού
Βαθύς προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD -
λευκό φινίρισμα απομίμησης δέρματος,
RAL9003

MIC-DCA-W
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Πληροφορίες παραγγελίας

MIC‑SCA‑G Ρηχός προσαρμογέας αγωγού
Ρηχός προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD -
γκρι φινίρισμα απομίμησης δέρματος,
RAL7001

MIC-SCA-G

MIC‑SCA‑B Ρηχός προσαρμογέας αγωγού
Ρηχός προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD -
μαύρο φινίρισμα απομίμησης δέρματος,
RAL9005

MIC-SCA-B

MIC‑SCA‑W Ρηχός προσαρμογέας αγωγού
Ρηχός προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD -
λευκό φινίρισμα απομίμησης δέρματος,
RAL9003

MIC-SCA-W

MIC-SPR Πλάκα στερέωσης
Πλάκα στερέωσης αλουμινίου κατάλληλη για
τοποθέτηση σε πλινθοδομή – μαύρο φινίρισμα
απομίμησης δέρματος, RAL9005

MIC-SPR

Πλάκα στερέωσης MIC-SPR-G
Πλάκα στερέωσης αλουμινίου κατάλληλη για
τοποθέτηση σε πλινθοδομή – μαύρο φινίρισμα
απομίμησης δέρματος, RAL7001

MIC-SPR-G

Πλάκα στερέωσης MIC-SPR-W
Πλάκα στερέωσης αλουμινίου κατάλληλη για
τοποθέτηση σε πλινθοδομή – λευκό φινίρισμα
απομίμησης δέρματος, RAL9003

MIC-SPR-W

MIC‑CMB‑B Στήριγμα τοποθέτησης σε
γωνία
Στήριγμα τοποθέτησης σε γωνία – μαύρο φινί-
ρισμα απομίμησης δέρματος, RAL9005

MIC-CMB-B

MIC‑CMB‑G Στήριγμα τοποθέτησης σε
γωνία
Στήριγμα τοποθέτησης σε γωνία - γκρι φινίρι-
σμα απομίμησης δέρματος, RAL 7001

MIC-CMB-G

MIC‑CMB‑W Στήριγμα τοποθέτησης σε
γωνία
Στήριγμα τοποθέτησης σε γωνία - λευκό φινίρι-
σμα απομίμησης δέρματος, RAL9003

MIC-CMB-W

MIC-PMB Στήριγμα τοποθέτησης σε ιστό
Στήριγμα τοποθέτησης σε ιστό (περιλαμβάνει
ταινίες πρόσδεσης 2 x 455 mm για διαμέτρους
ιστού 75 έως 145 mm)

MIC-PMB

MIC‑WMB‑B Στήριγμα επιτοίχιας
τοποθέτησης
Στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης – μαύρο φινί-
ρισμα απομίμησης δέρματος, RAL9005

MIC-WMB-B

MIC‑WMB‑G Στήριγμα επιτοίχιας
τοποθέτησης
Στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης - γκρι φινίρι-
σμα απομίμησης δέρματος, RAL7001

MIC-WMB-G

MIC‑WMB‑W Στήριγμα επιτοίχιας
τοποθέτησης
Στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης - λευκό φινί-
ρισμα απομίμησης δέρματος, RAL9003

MIC-WMB-W

Πληροφορίες παραγγελίας

MICUSB485CVTR2 Μετατροπέας σήματος
USB σε RS485
Μετατροπέας σήματος USB σε RS485 ώστε να
επιτρέπεται η σύνδεση καμερών Σειράς MIC σε
Η/Υ, ο οποίος παρέχεται με κάθε κάμερα

MICUSB485CVTR2

Διφασικός μετατροπέας MIC-BP4
Διφασικός μετατροπέας για εκδόσεις μη υπε-
ρύθρων των τροφοδοτικών της σειράς MIC

MIC-BP4

MIC-ALM Κάρτα συναγερμού και οδηγού
αντλίας συστήματος πλύσης
Κάρτα συναγερμού 8 εισόδων και οδηγού αν-
τλίας συστήματος πλύσης για PSU (όχι για PSU
υπερύθρων)

MIC-ALM

MIC-WKT Κιτ συστήματος πλύσης
Κιτ συστήματος πλύσης για μοντέλα μη υπερύ-
θρων MIC (περιλαμβάνει την κάρτα οδηγού
αντλίας συστήματος πλύσης, το ρύγχος συστή-
ματος πλύσης και στηρίγματα τοποθέτησης για
τοίχο και βάση PCD 4 in.)

MIC-WKT

Σύστημα πλύσης HAC-WAS05-20 24 VAC
Σύστημα πλύσης 24 VAC εγκατ. 5M 25L

HAC-WAS05-20

Σύστημα πλύσης HAC-WAS05-50 230 VAC
Σύστημα πλύσης 230 VAC εγκατ. 5M 25L

HAC-WAS05-50

Σύστημα πλύσης HAC-WAS30-50 230 VAC
Σύστημα πλύσης 230 VAC εγκατ. 30M 25L

HAC-WAS30-50

www.boschsecutity.gr
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Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
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Τηλ.: +30 210 5701352
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