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u Konstrukce z nerezové oceli třídy 316

u Špičkové krytí IP68

u Velké množství možností montáže a pozorování

u Integrované vyhřívání a stěrač

u Použití více protokolů

Kamery z nerezové oceli řady MIC400 jsou navrženy
tak, aby nabízely mimořádně spolehlivé, robustní a
vysoce kvalitní řešení sledování pro bezpečnostní
aplikace, které vyžadují ten nejlepší výkon, a to bez
ohledu na prostředí, v němž jsou instalovány. Tato
řada je zkonstruována s vysokou přesností podle
přísných standardů a nabízí četné výhody proti použití
tradičních kamer s kopulovým krytem a kamer PTZ
zásluhou řady dostupných doplňků, které zajišťují
dosažení nejvhodnějšího řešení.
Kryt kamery z nerezové oceli třídy 316, odolný proti
mechanickému poškození a poskytující špičkové krytí
IP68, má zvýšenou odolnost proti korozi, aby
poskytoval dokonalou ochranu v nejdrsnějších
prostředích, včetně námořních aplikací, kde vzduch
obsahuje mimořádně velké množství soli a trvalé
vystavení takovému vzduchu může značně zkrátit
životnost tradičních kamer a jednotek s kopulovým
krytem.
Kamery z nerezové oceli řady MIC400 jsou vybavené
opticky dokonale plochým okénkem a integrovaným
stěračem. Jsou schopné pořizovat obrazy ostré jako
břitva i v nejnáročnějších podmínkách zásluhou
technologie bezkontaktního motoru, která zajišťuje
extrémně spolehlivý a tichý provoz, zatímco
průkopnická technologie snímání polohy poskytuje

vysokou přesnost a dopřává uživateli ovládání
souvislého otáčení v rozsahu celých 360° a naklánění
v rozsahu nevídaných 320°.
Výběr kamerových modulů se skutečným režimem Den/
Noc, nabízejících až 36× optický zoom (12× digitální
zoom), ve spojení s možností flexibilní montáže ve
vzpřímené poloze, obrácené poloze nebo poloze
s vychýlenou kamerou umožňuje vždy dosáhnout
dokonalé zorné pole.

Funkce

Konstrukce z nerezové oceli třídy 316
Antikorozní konstrukce z nerezové oceli zajišťuje
dlouhou životnost a spolehlivou činnost v náročných
podmínkách, jako jsou drsná pobřežní prostředí.

Špičkové krytí IP68
Vzhledem k naprosté ochraně proti průniku prachu a
schopnosti odolat dlouhou dobu ponoření ve vodě se
kamery z nerezové oceli řady MIC400 dokonale hodí
pro instalace v nejnáročnějších prostředích.

Velké množství možností montáže a pozorování
Bezchybná činnost ve vzpřímené nebo obrácené
poloze dává uživateli velké množství možností pro
montáž a pozorování. Pro aplikace s montáží ve



vzpřímené poloze na sloup je nabízena možnost
vychýlení kamery, která umožňuje pozorovat patku
sloupu.

Integrované vyhřívání a stěrač
Ať je teplo nebo chladno, prší nebo svítí slunce,
kamery z nerezové oceli řady MIC400 jsou schopné bez
ohledu na počasí zachytit po celý rok obraz nejvyšší
možné kvality zásluhou integrovaného stěrače a
vyhřívání.

Použití více protokolů
Kamery z nerezové oceli řady MIC400 jsou kompatibilní
prakticky s libovolnými řídicími zařízeními, která jsou
v současné době dostupná, a lze je dokonale
integrovat s převážnou většinou bezpečnostních
systémů.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE AC08-10-Q012 EMC Directive, Low Vol-
tage Directive

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

UL AC08-10-Q013 UL 60950-1 2nd Edi-
tion: 2007

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

Poznámky k instalaci/konfiguraci
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Údaje pro objednávání

1 Barvy

 S Nerezová ocel    

2 Konfigurace

 U Vzpřímená poloha  C S vychýlenou
kamerou

3 Protokol

 P Bosch  W Forward Vision

 D Pelco P/D    

4 Stěrač

 1 Instalovaný stěrač    

5 Vyhřívání

 3 Instalované vyhřívání    

6 Privátní zóny

 6 Bez privátních zón    

7 Transfokační poměr kamery

 1
8

18:1  3
6

36:1

8 Videostandard

 P PAL  N NTSC

Technické specifikace

Kamerový modul

Snímací prvek 1/4palcový snímací prvek CCD
EXview

Počet pixelů 380 kilopixelů pro NTSC /
440 kilopixelů pro PAL
(širokoúhlý záběr)

Horizontální rozlišení 470 TV řádků pro NTSC / 460 TV
řádků pro PAL (širokoúhlý záběr)

Filtr Automatický mechanický filtr,
který nepropouští infračervené
světlo

Zaostřovací systém Automatický nebo manuální

Clona Automatická nebo manuální
s režimy pro integraci dlouhých
expozičních časů

Synchronizace Interní nebo externí (V‑Lock)

Doporučené osvětlení 100 až 100 000 lx

Poměr signál/šum 50 dB nebo více

Kompenzace protisvětla (BLC) Zapnutá nebo vypnutá

Vyvážení bílé Automatické

Automatické řízení zisku (AGC) –3 až –28 dB, kroky po 2 dB

Ovládání clony 16 kroků

Modul s 18× optickým zoomem

Objektiv F = 4,1 mm (širokoúhlý záběr) až 73,8 mm
(teleobjektiv), F/1,4 až F/3,0

Zoom
(transfokace)

18× optický (12× digitální)

Zorný úhel 48° (krajní poloha pro širokoúhlý záběr) až 2,8°
(krajní poloha pro teleobjektiv)
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Minimální
osvětlení

0,7 lx (F/1,4, 1/60 s pro NTSC, 1/50 s pro PAL),
0,11 lx (F/1,4, 1/4 s pro NTSC, 1/3 s pro PAL),
0,01 lx nebo méně (F/1,4, 1/4 s pro NTSC, 1/3 s
pro PAL, ICR zapnuto)

Expoziční čas 1/1 až 1/10 000 s (22 kroků) pro NTSC, PAL

Modul s 36× optickým zoomem

Objektiv F = 3,4 mm (širokoúhlý záběr) až 122,4 mm
(teleobjektiv), F/1,6 až F/4,5

Zoom
(transfokace)

36× optický (12× digitální)

Zorný úhel 57,8° (krajní poloha pro širokoúhlý záběr) až 1,7°
(krajní poloha pro teleobjektiv)

Minimální
osvětlení

1,4 lx (1/60 s pro NTSC, 1/50 s pro PAL), 0,1 lx
(1/4 s pro NTSC, 1/3 s pro PAL), 0,01 lx nebo
méně (1/4 s pro NTSC, 1/3 s pro PAL, ICR
zapnuto)

Expoziční čas 1/4 až 1/10 000 s (20 kroků) pro NTSC, 1/3 až
1/10 000 s (20 kroků) pro PAL

Funkce*

Automatické převrácení Ano

Manuální převrácení Ano

Přednastavené polohy 64 telemetrických
přednastavených poloh s využitím
technologie snímání polohy
(používají se protokol FV,
10 přednastavených poloh
kamery umožňujících
automatické rozpoznávání
registračních značek, korekce
barev atd.)

Přednastavené pochůzky 6 pochůzek, každá až s 32
přednastavenými polohami

Názvy sektorů Ano (64 sektorů), každý název
20 znaků

Názvy přednastavených poloh Popis pro každou
z 64 přednastavených poloh o
délce 20 znaků

Výchozí poloha Ano (přednastavená poloha 1
nebo pochůzka)

Komunikace a protokoly

Komunikace RS485 / RS422

Řídicí protokol K dispozici jsou kamery
s protokoly Bosch, Pelco P/D
nebo FV. Další protokoly jsou
podporovány. Dostupné možnosti
zjistíte v samostatném seznamu
protokolů.
Kamera Bosch vyžaduje, aby byl
do napájecího zdroje (k dispozici
samostatně) instalován převodník
z protokolu Bi-Phase na protokol
RS485 (MIC‑BP4).

Možnost propojení

Videodata Koaxiální přes kombinovaný kabel

Telemetrie Kroucená dvoulinka, simplexní,
poloduplexní nebo duplexní
provoz přes kombinovaný kabel

Napájení Přes kombinovaný kabel

Poplachy

Poplachové vstupy 1 vstup pro ochranný kontakt
(další vstupy jsou možné při
použití volitelné poplachové karty
v napájecím zdroji)

Komunikace při poplachu Ochranný kontakt (uzemnění)

Mechanické hodnoty

Pohonná jednotka Vestavěný motorový pohon pro
otáčení a naklánění

Úhel otáčení 360°, souvislé otáčení

Rychlost otáčení 6° až 90° za sekundu (proměnná)

Úhel naklánění 270°

Rychlost naklánění 0,2° až 90° za sekundu
(proměnná)

Řízení rychlosti Regulační elektronika se zpětnou
vazbou

Přesnost přednastavených poloh Lepší než ±0,56°

Proporcionální otáčení/naklánění
k transfokaci

Ano

Fyzické parametry

Konstrukční materiál Nerezová ocel třídy 316

Okénko Tvrzené ploché sklo

Standardní barvy Nerezová ocel (jiné barvy nejsou
možné)

Standardní povrchová úprava Nerezová ocel (jiná povrchová
úprava není možná)

Rozměry 205 × 360 × 165 mm (š × v × h)
– ve vzpřímené a obrácené poloze

Hmotnost 16,5 kg (včetně základny
s montážními otvory na roztečné
kružnici o průměru 101,6 mm)

Prostředí

Provozní teplota -40 °C až +50 °C

Odolnost proti povětrnostním
vlivům

NEMA 4x / IP68
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Elektrické hodnoty

Vstupní napětí 15 V AC / 18 V DC

Příkon Max. 25,2 W

 Max. 37 W se zapnutým
vyhříváním

Dostupné doplňky

Dostupné konfigurace Montáž ve vzpřímené poloze nebo
montáž ve vzpřímené poloze
s kamerou vychýlenou pod úhlem
45° (montáž v obrácené poloze je
konfigurovatelná prostřednictvím
softwaru)

Kamerový modul Kamerový modul s 18× optickým
zoomem nebo 36× optickým
zoomem

Barevný systém kamery NTSC nebo PAL

Karta pro řízení telemetrie Vestavěná

Ostřikovač Volitelný (dodávají se pouze držák
a tryska)

Karta s budicími obvody čerpadla
ostřikovače

Volitelná, instalovaná do
napájecího zdroje

Poplachová karta Volitelná, instalovaná do
napájecího zdroje

*Funkce jsou dostupné při použití protokolu Forward
Vision, pro jiné protokoly se mohou lišit.

Informace o objednání

Hardwarové příslušenství

UPA-2450-50 Napájecí zdroj, 220 V, 50 Hz
Pro vnitřní použití, vstup: 220 V AC, 50 Hz, výstup:
24 V AC, 50 VA
Číslo objednávky UPA-2450-50

UPA-2450-60 Napájecí zdroj, 120 V, 60 Hz
Pro vnitřní použití, vstup: 120 V AC, 60 Hz, výstup:
24 V AC, 50 VA
Číslo objednávky UPA-2450-60

MIC-BP4 Převodník protokolu Bi-Phase
Převodník protokolu Bi-Phase pro napájecí zdroje
kamer řady MIC jiných než infračervených verzí
Číslo objednávky MIC-BP4

MIC‑DCA‑S Hluboký adaptér pro připojení kombinované-
ho kabelu
Hluboký adaptér pro připojení kombinovaného kabelu
pro základnu s montážními otvory na roztečné kružnici
o průměru 101,6 mm, nerezová ocel třídy 316
Číslo objednávky MIC-DCA-S

MIC‑SCA‑S Mělký adaptér pro připojení kombinovaného
kabelu
Mělký adaptér pro připojení kombinovaného kabelu
pro základnu s montážními otvory na roztečné kružnici
o průměru 101,6 mm, nerezová ocel třídy 316
Číslo objednávky MIC-SCA-S

MIC-CMB-S Držák pro rohovou montáž
Držák pro rohovou montáž z nerezové oceli třídy 316
Číslo objednávky MIC-CMB-S

MIC-PMB Držák pro montáž na sloup
Přechodová deska pro montáž na sloup (obsahuje
2 upevňovací pásky o délce 455 mm pro sloupy
o průměru 75 až 145 mm)
Číslo objednávky MIC-PMB

MIC‑WMB‑S Držák pro montáž na stěnu
Držák pro montáž na stěnu z nerezové oceli třídy 316
(vzhledem ke své hmotnosti vyžaduje pro bezpečnou
montáž rozpěrnou desku MIC‑SPR nebo držák pro
montáž na sloup MIC‑PMB)
Číslo objednávky MIC-WMB-S

MIC-ALM Poplachová karta s řídicími obvody čerpadla
ostřikovače
Karta s 8 poplachovými vstupy a řídicími obvody
čerpadla ostřikovače pro napájecí zdroj (nelze použít
pro napájecí zdroje verze IR)
Číslo objednávky MIC-ALM

MIC-WKT Souprava ostřikovače
Souprava ostřikovače pro modely MIC určené pro
kamery bez infračervených osvětlovacích jednotek
(zahrnuje kartu s řídicími obvody čerpadla ostřikovače,
trysku ostřikovače, nosné držáky pro montáž na stěnu
a základnu s montážními otvory na roztečné kružnici o
průměru 101,6 mm)
Číslo objednávky MIC-WKT
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Zastoupeno společností:

Czech Republic     
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz
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