
System telewizji przemysłowej (CCTV) | MIC412 Termowizyjna kamera PTZ

Kamera termowizyjna MIC412 stanowi niezawodne i
wytrzymałe rozwiązanie do zastosowań dozorowych
wymagających najwyższych parametrów działania. Dzięki
precyzji wykonania zgodnej z wymagającymi normami,
kamery te stanowią najbardziej wytrzymałe w branży
dwuzakresowe rozwiązanie do rejestrowania obrazów.

Wyposażona zarówno w wysokiej jakości dualny moduł
optyczny, jak i moduł termowizyjny FLIR, umieszczone
obok siebie w obudowie, kompaktowa kamera MIC412
może zmienić się z kamery dualnej wysokiej rozdzielczości
w wysokowydajną kamerę termowizyjną za jednym
naciśnięciem przycisku na klawiaturze sterującej.

Dualne moduły kamer 18x lub 36x są dostępne z
najnowszym niechłodzonym przetwornikiem
termowizyjnym FLIR 50 mm, zapewniającym szereg
zaawansowanych opcji podglądu, takich jak rozkład
temperatury w celu szybkiego określania gorących i
zimnych punktów w odległości ponad 780 metrów.
Przetwornik termowizyjny FLIR ma wbudowane
zabezpieczenie przed słońcem, które pozwala kamerze na
szybką regenerację w przypadku ustawienia bezpośrednio
w kierunku słońca.

Bezszczotkowy silnik gwarantuje niezawodną i
bezszelestną pracę, a nowatorska technologia układu
pozycjonującego zapewnia niedoścignioną precyzję i
pozwala na sterowanie obrotem o pełne 360° i
niespotykane dotąd sterowanie pochyleniem w zakresie
320°.

Kamery termowizyjne MIC412 są kompatybilne z
wszystkimi kablami połączeniowymi, uchwytami,
urządzeniami sterującymi i zasilaczami serii MIC1, co
ułatwia instalację, integrację i działanie.

Przegląd systemu

Przykłady obrazu optycznego i termowizyjnego

Obraz optyczny / obraz termowizyjny (gorące punkty
oznaczone białym kolorem)

MIC412 Termowizyjna kamera PTZ
▶ Dwuzakresowy moduł obsługujący zarówno kamery

optyczne, jak i termowizyjne

▶ Bezszczotkowy silnik

▶ Wytrzymała konstrukcja

▶ Wbudowana wycieraczka

▶ Elastyczne opcje montażu i regulacji pola widzenia

▶ Łatwość obsługi

www.boschsecurity.pl
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Obraz termowizyjny (gorące punkty oznaczone czarnym
kolorem) / Obraz termowizyjny (gorące punkty oznaczone
czerwonym kolorem)

Obraz termowizyjny (gorące punkty widoczne jako
rozżarzone miejsca) / Obraz termowizyjny (gorące punkty
widoczne jako wyraźnie jaśniejsze miejsca)

Podstawowe funkcje

Dwuwidmowy przetwornik
Przełączanie pomiędzy przetwornikiem optycznym a
termowizyjnym za pomocą jednego przycisku

Bezszczotkowy silnik
Zastosowanie niezawodnych silników bezszczotkowych
pozwala na bezszelestną pracę i płynne sterowanie

Wytrzymała konstrukcja
Aluminiowa konstrukcja, klasa ochrony IP67 oraz powłoka
antykorozyjne sprawiają, że kamery termowizyjne MIC412
są odporne nawet na najbardziej surowe warunki
środowiskowe

Wbudowana wycieraczka
Kamery termowizyjne MIC412 są w stanie rejestrować
najwyższej jakości obrazy bez względu na warunki
pogodowe dzięki wbudowanej wycieraczce i grzejnikowi.

Elastyczne opcje montażu i regulacji pola widzenia
Bezawaryjne działanie zarówno w pozycji prostej, jak i
odwróconej zapewnia wiele możliwości montażu i
ustawiania pola widzenia.

Łatwość obsługi
Takie same łatwe w obsłudze funkcje wszystkich kamer
serii MIC1, w tym takie same kable połączeniowe,
uchwyty, urządzenia sterujące i zasilacze

Planowanie
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Informacje do zamówień

1 Kolory

B czarny G szary

W biały

2 Konfiguracja

U w pozycji pionowej

3 Protokół

P Bosch W Forward Vision

D Pelco P/D

4 Wycieraczka

1 wbudowana

5 Grzejnik

3 wbudowany

6 Sektory prywatności

6 brak sektorów prywatności

7 Współczynnik zoomu kamery

18 18:1 36 36:1

8 Standard TV

P PAL N NTSC

Dane techniczne

Moduł kamery (optyczny)

Przetwornik obrazu CCD 1/4″, EXview

Elementy obrazu 380 K w systemie NTSC / 440 K w
systemie PAL (szeroki kąt)

Rozdzielczość pozioma 470 linii TV w systemie NTSC / 460
linii TV w systemie PAL (szeroki kąt)

Filtr automatyczny mechaniczny filtr pod-
czerwieni

Ustawianie ostrości automatyczne lub ręczne

Przysłona automatyczna lub ręczna z trybami
integracji z długim czasem otwarcia
migawki



MIC412 Termowizyjna kamera PTZ | 3

Synchronizacja wewnętrzna / zewnętrzna (V-Lock)

Zalecane oświetlenie 100-100 000 lx

Stosunek sygnał / szum 50 dB lub więcej

Kompensacja tła wł. / wył.

Balans bieli automatyczny

Automatyczna regulacja wzmocnie-
nia (ARW)

-3 – -28 dB co 2 dB

Sterowanie aperturą 16 stopni

Moduł zoomu optycznego 18x

Obiektyw F=4,1 mm (szerokokątny) do 73,8 mm (teleobiek-
tyw), F1.4 do F3.0

Zoom optyczny 18x (cyfrowy 12x)

Kąt widzenia 48º (szeroki) do 2,8º (teleobiektyw)

Minimalne oświetle-
nie

0,7 lx (F1.4, 1/60 s (NTSC), 1/50 s (PAL)), 0,1 lx
(F1.4, 1/4 s NTSC, 1/3 s PAL), 0,01 lx lub mniej
(F1.4, 1/4 s NTSC, 1/3 s PAL, włączona funkcja
ICR)

Czas otwarcia mi-
gawki

1/1 - 1/10 000 s (22 stopnie) (NTSC, PAL)

Moduł zoomu optycznego 36x

Obiektyw F=3,4 mm (szerokokątny) do 122,4 mm (teleobiek-
tyw), F1.6 do F4.5

Zoom optyczny 36x (cyfrowy 12x)

Kąt widzenia 57,8º (szeroki) do 1,7º (teleobiektyw)

Minimalne oświetle-
nie

1,4 lx (1/60 s (NTSC), 1/50 s (PAL)), 0,1 lx (1/4 s
(NTSC), 1/3 s (PAL)), 0,01 lx lub mniej
(1/4 s (NTSC), 1/3 s (PAL), włączona funkcja ICR)

Czas otwarcia mi-
gawki

1/4 – 1/10 000 s (20 stopni) w systemie NTSC, 1/3
– 1/10 000 s (20 stopni) w systemie PAL

Moduł kamery (termowizyjny)

Obiektyw 50 mm

Przetwornik obrazu Focal Plane Array (FPA), miniaturo-
wy czujnik bolometryczny bez chło-
dzenia z aktywnym materiałem po-
chłaniającym w postaci tlenku wana-
du, (standard: 7,5 Hz w systemie
NTSC, 8,3 Hz w systemie PAL)

Elementy obrazu 324 (w poziomie) x 256 (w pionie)

Rozdzielczość przestrzenna 0,760 mrad przy obiektywie 50 mm

Pole widzenia 14° (w poziomie) x 11° (w pionie)
przy obiektywie 50 mm

Ogniskowanie Ustawione fabrycznie na nieskończo-
ność

Zasięg detekcji 780 m w przypadku ludzi, 2,2 km w
przypadku przedmiotów

Charakterystyka widmowa 7,5-13,5 μm

Czułość termiczna 85 mK przy F1.6

Charakterystyka Oznaczenie gorących punktów za po-
mocą białego, czarnego bądź innych
kolorów

Parametry pracy*

Ręczne przerzucenie tak

Położenia zaprogramowane 64 zaprogramowane położenia tele-
metryczne z dokładnością do mniej
niż 0,1°, wykorzystujące technologię
przelicznika (przy użyciu protokołu
FV, 10 położeń zaprogramowanych
w celu automatycznego rozpoznawa-
nia numerów tablic rejestracyjnych
(funkcja ANPR), korekta kolorów
itp.)

Zaprogramowane trasy dozorowe 6 tras po 32 zaprogramowane poło-
żenia każda

Nazwy sektorów tak (64 sektory), po 20 znaków w
każdej nazwie

Nazwy położeń zaprogramowanych 20-znakowy opis dla każdego z 64
położeń zaprogramowanych

Pozycja wyjściowa tak (położenie zaprogramowane 1
lub trasa dozorowa)

Komunikacja i protokoły

Komunikacja RS485 / RS422

Protokół sterowania dostępne protokoły kamer Bosch,
Pelco P/D lub FV. Obsługa innych
protokołów. Dostępne opcje można
znaleźć w oddzielnym wykazie proto-
kołów.
Kamera firmy Bosch wymaga instala-
cji konwertera wyjścia Biphase na
RS485 (MIC-BP5) w zasilaczu
(sprzedawany osobno)

Złącza

Sygnał wizyjny współosiowe przez kabel koncen-
tryczny

Telemetria skrętka, tryb simpleksowy, półdu-
pleksowy i pełnodupleksowy przez
kabel koncentryczny

Zasilanie przez kabel koncentryczny

Alarmy

Wejścia alarmowe 1 wejście zabezpieczenia antysabo-
tażowego (dodatkowe wejścia moż-
na uzyskać przy użyciu opcjonalnej
karty alarmów w zasilaczu)

Przesyłanie alarmów zabezpieczenie antysabotażowe (po-
łączenie z masą)

Parametry mechaniczne

Napęd wbudowany silnik obracania i pochy-
lania

Zakres obrotu ciągły obrót o 360°

Prędkość obrotu maks. 90° na sekundę (zmienna)

Zakres pochylenia 270°

Prędkość pochylenia 0,2° – 90° na sekundę (zmienna)

Sterowanie prędkością regulator elektroniczny

www.boschsecurity.pl
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Dokładność przywoływania położe-
nia zaprogramowanego

±0,30°

Obrót/pochylenie proporcjonalne
do powiększenia

tak

Właściwości fizyczne

Materiał aluminium o grubości 6 mm

Wizjer szkło hartowane płaskie (moduł op-
tyczny) i pokrycie wykonane z ger-
manu (moduł termowizyjny)

Standardowe kolory czarny (RAL9005), szary
(RAL7001) lub biały (RAL9003)

Standardowe wykończenie pokrycie proszkowe

Wymiary 267 x 439 x 200 mm (szer. x wys. x
głęb.)

Masa 9,5 kg (w tym podstawa PCD 4" i
głośniki)

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -30°C - +50°C

Odporność na czynniki atmosfe-
ryczne

NEMA 4x / IP67

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe 24 VAC / VDC

Pobór mocy maks. 50 W

Dostępne opcje

Dostępne konfiguracje montaż pionowy (możliwość konfigu-
racji montażu w pozycji odwróconej
z poziomu oprogramowania, należy
zamówić model pionowy).

Moduł kamery moduł kamery 18x lub moduł kame-
ry 36x

System TV NTSC lub PAL

Karta sterowania telemetrycznego w zestawie

Karta alarmów opcjonalna, montowana w zasilaczu

Spryskiwacz opcjonalny (wyłącznie uchwyt sprys-
kiwacza)

Karta sterowania pompą spryskiwa-
cza zamontowana standardowo w
zasilaczu MIC‑UNI‑60.

*funkcje dostępne wyłącznie razem z protokołem Forward
Vision, inne protokoły mogą się różnić.

Zamówienia - informacje

Sprzęt

MIC-24PSU-UL Zasilacz kamery 24 VAC
Napięcie 24 VAC, 50/60 Hz, do kamer serii
MIC

MIC-24PSU-UL

MIC-115PSU-UL Zasilacz kamery 115 VAC
Napięcie 115 VAC, 60 Hz, do kamer serii MIC

MIC-115PSU-UL

MIC-240PSU-UL Zasilacz kamery 240 VAC
Napięcie 240 VAC, 50 Hz, do kamer serii MIC

MIC-240PSU-UL

UPA-2450-50 Zasilacz
Wyjście 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 50 VA
Do użytku z określonymi modelami kamer 24
VAC.

UPA-2450-50

UPA-2450-60 Zasilacz
Wyjście 120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 50 VA

UPA-2450-60

MIC-2M-S Kabel koncentryczny
ekranowany, 2 m
Kabel koncentryczny ekranowany o długości
2 m zapewniający przesyłanie sygnałów zasi-
lania, telemetrii i wizji z kamery serii MIC do
zasilacza serii MIC

MIC-2M-S

MIC-10M-S Kabel koncentryczny
ekranowany, 10 m
Kabel koncentryczny ekranowany o długości
10 m zapewniający przesyłanie sygnałów za-
silania, telemetrii i wizji z kamery serii MIC do
zasilacza serii MIC

MIC-10M-S

MIC-20M-S Kabel koncentryczny
ekranowany, 20 m
Kabel koncentryczny ekranowany o długości
20 m zapewniający przesyłanie sygnałów za-
silania, telemetrii i wizji z kamery serii MIC do
zasilacza serii MIC

MIC-20M-S

MIC-25M-S Kabel koncentryczny
ekranowany, 25 m
Kabel koncentryczny ekranowany o długości
25 m zapewniający przesyłanie sygnałów za-
silania, telemetrii i wizji z kamery serii MIC do
zasilacza serii MIC

MIC-25M-S

MIC‑DCA‑B Adapter głębokiego przepustu
kablowego
Adapter głębokiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie czarną imitacją skóry, RAL9005

MIC-DCA-B

MIC‑DCA‑G Adapter głębokiego przepustu
kablowego
Adapter głębokiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie szarą imitacją skóry, RAL9010

MIC-DCA-G

MIC‑DCA‑W Adapter głębokiego przepustu
kablowego
Adapter głębokiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie białą imitacją skóry, RAL9003

MIC-DCA-W
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Zamówienia - informacje

MIC‑SCA‑G Adapter płytkiego przepustu
kablowego
Adapter płytkiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie szarą imitacją skóry, RAL7001

MIC-SCA-G

MIC‑SCA‑B Adapter płytkiego przepustu
kablowego
Adapter płytkiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie czarną imitacją skóry, RAL9005

MIC-SCA-B

MIC‑SCA‑W Adapter płytkiego przepustu
kablowego
Adapter płytkiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie białą imitacją skóry, RAL9003

MIC-SCA-W

MIC-SPR Rozpórka
Aluminiowa rozpórka do montażu na ścianie
murowanej – wykończenie czarną imitacją
skóry, RAL9005

MIC-SPR

MIC-SPR-G Rozpórka
Aluminiowa rozpórka do montażu na ścianie
murowanej – wykończenie szarą imitacją skó-
ry, RAL7001

MIC-SPR-G

MIC-SPR-W Rozpórka
Aluminiowa rozpórka do montażu na ścianie
murowanej – wykończenie białą imitacją skó-
ry, RAL9003

MIC-SPR-W

MIC‑CMB‑B Uchwyt do montażu narożnego
Uchwyt do montażu narożnego – wykończe-
nie czarną imitacją skóry, RAL9005

MIC-CMB-B

MIC‑CMB‑G Uchwyt do montażu
narożnego
Uchwyt do montażu narożnego – wykończe-
nie szarą imitacją skóry, RAL7001

MIC-CMB-G

MIC‑CMB‑W Uchwyt do montażu
narożnego
Uchwyt do montażu narożnego – wykończe-
nie białą imitacją skóry, RAL9003

MIC-CMB-W

MIC-PMB Uchwyt do montażu na maszcie
Uchwyt do montażu na maszcie (zawiera opa-
ski 2 x 455 mm do masztów o średnicy 75–
145 mm)

MIC-PMB

MIC‑WMB‑B Uchwyt do montażu na ścianie
Uchwyt do montażu na ścianie – wykończenie
czarną imitacją skóry, RAL9005

MIC-WMB-B

MIC‑WMB‑G Uchwyt do montażu na
ścianie
Uchwyt do montażu na ścianie – wykończenie
szarą imitacją skóry, RAL7001

MIC-WMB-G

MIC‑WMB‑W Uchwyt do montażu na
ścianie
Uchwyt do montażu na ścianie – wykończenie
białą imitacją skóry, RAL9003

MIC-WMB-W

Zamówienia - informacje

MICUSB485CVTR2 Konwerter sygnału
USB na RS485
Konwerter sygnału USB na RS485 umożliwia
podłączenie kamer serii MIC do komputera
PC, dostarczany w zestawie z kamerą

MICUSB485CVTR2

MIC-BP4 Konwerter Biphase
Konwerter Biphase do zasilaczy kamer serii
MIC innych niż noktowizyjne

MIC-BP4

MIC-ALM Karta sterowania systemem
alarmowym i pompą spryskiwacza
8-wejściowa karta zasilacza do sterowania
systemem alarmowym i pompą spryskiwacza
(nie jest przeznaczona do zasilaczy kamer
noktowizyjnych)

MIC-ALM

MIC-WKT Zestaw spryskiwaczy
Zestaw spryskiwacza do kamer MIC innych
niż noktowizyjne (karta sterowania pompą
spryskiwacza, dysza spryskiwacza i uchwyty
ścienne oraz uchwyty do podstawy o średni-
cy koła podziałowego 4")

MIC-WKT

HAC-WAS05-20 Spryskiwacz 24 VAC
Instalacja spryskiwacza 24 VAC 5 m, 25 l

HAC-WAS05-20

HAC-WAS05-50 Spryskiwacz 230 VAC
Instalacja spryskiwacza 230 VAC 5 m, 25 l

HAC-WAS05-50

HAC-WAS30-50 Spryskiwacz 230 VAC
Instalacja spryskiwacza 230 VAC 30 m, 25 l

HAC-WAS30-50

MIC412 Osłona przeciwsłoneczna
Osłona przeciwsłoneczna kamery MIC412.

MIC412SUNSHIELD

www.boschsecurity.pl
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