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u Konstrueret af grad 316 rustfrit stål

u Godkendt i henhold til branchens førende IP68-
standard

u Stort udvalg af monterings- og visningsmuligheder

u Integreret varmelegeme og visker

u Understøttelse af flere protokoller

MIC400-serien af kameraer i rustfrit stål er udviklet til
at være en yderst pålidelig, robust overvågningsløsning
af høj kvalitet til sikkerhedsopgaver, hvor der er behov
for optimal ydeevne, uafhængigt af
installationsforholdene. Serien er præcisionsudviklet i
henhold til nøjagtige standarder og tilbyder utallige
fordele sammenlignet med traditionelle dome- og PTZ-
kameraer. Kameraerne fås med en lang række
forskellige valgmuligheder, som gør det muligt at
sammensætte en optimal løsning.
Det hærværkssikrede kamerahus, der er lavet af grad
316 rustfrit stål, og som er godkendt i henhold til
branchens førende IP68-standard, har forbedrede
korrosionssikrede egenskaber, der yder den ultimative
beskyttelse under de mest barske forhold, f.eks. ved
brug i havområder, hvor saltindholdet i luften er særlig
højt, og den konstante påvirkning kan forkorte
levetiden for både kamera- og dome-enhed betydeligt.
Med det perfekte flade optiske kameravindue og den
integrerede viskerfunktion er MIC400 serien af
kameraer i rustfrit stål i stand til at optage knivskarpe
billeder under selv de mest krævende forhold.
Kameraerne har børstefri motorteknologi, der sikrer
ultrapålidelig, nærmest lydløs drift, og banebrydende

opløsningsteknologi, som sikrer nøjagtige optagelser
og gør det muligt for brugeren at foretage panorering
med 360° rotation eller 320° vipning af billedet.
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, omvendt eller skrå montering, som
gør det muligt at opnå det optimale synsfelt hver gang.

Funktioner

Konstruktion i grad 316 rustfrit stål
Konstruktionen i rustfrit stål, der er modstandsdygtig
over for korrosion, sikrer en lang levetid og pålidelig
drift under krævende forhold i eksempelvis barske
kystområder.

Godkendt i henhold til branchens førende IP68-
standard
MIC400-serien af kameraer i rustfrit stål er
fuldstændigt modstandsdygtig over for støv og kan
modstå nedsænkning i vand i længere tid, hvilket gør
kameraerne særligt velegnede til installation i selv de
mest barske omgivelser.



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 varmelegeme og visker
MIC400-serien af kameraer i rustfrit stål har integreret
visker og varmelegeme, som gør det muligt at optage
billeder af førsteklasses kvalitet året rundt, uafhængigt
af temperaturen og vejrforholdene.

Understøttelse af flere protokoller
MIC400-serien af kameraer i rustfrit stål er kompatibel
med stort set ethvert kontroludstyr, der fås på
markedet i dag, og kan problemfrit integreres med
langt de fleste sikkerhedssystemer

Certificeringer og godkendelser

Område Certificering

Europa CE AC08-10-Q012 EMC-direktiv, lavspæn-
dingsdirektiv

USA FCC AC08-10-Q013 CFR 47 FCC del
15:2009, klasse B

UL AC08-10-Q013 UL 60950-1 2. udgave:
2007

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

Installations- og konfigurationsnoter
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Bestillingsvejledning

1 Farver

 S Rustfrit stål    

2 Konfiguration

 U Opretstående  C Skrå

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

 1
8

18:1  3
6

36:1

8 Videostandard

 P PAL  N NTSC

Tekniske specifikationer

Kameramodul

Billedsensor ¼" EXview CCD

Billedelementer 380 K NTSC/440 K PAL
(vidvinkel)

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

Filter Automatisk mekanisk infrarødt
filter

Fokussystem Automatisk eller manuelt

Blænde Automatisk eller manuel med
integrationstilstande med lav
lukkehastighed

Synkronisering Intern/ekstern (V‑lås)

Anbefalet belysning 100-100.000 lx

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

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)

Minimumsbelysni
ng

0,7 lux (F1.4, 1/60s NTSC, 1/50s PAL), 0,11 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
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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)

Minimumsbelysni
ng

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

Drift*

Automatisk vipning Ja

Manuel vipning Ja

Forudindstillinger 64 telemetriindstillinger, som
bygger på opløsningsteknologi
(med anvendelse af FV-protokol,
10 forudindstillede
kamerakonfigurationer, som
muliggør bl.a. ANPR og
farvekorrigering).

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)

Kommunikation og protokoller

Kommunikation RS485/RS422

Styringsprotokol Bosch, Pelco P/D eller FV-
protokol kameraer kan fås. Andre
protokoller understøttes. Se den
separate protokolliste for mulige
funktioner.
Bosch-kameraer kræver Biphase
til RS485 omformere (MIC‑BP4)
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 6° 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 ±0,56°

Proportional P/T til zoom Ja

Fysisk

Materiale Grad 316 rustfrit stål

Visningsvindue Hærdet fladt glas

Standardfarver Rustfrit stål (ingen farver)

Standardoverflade Rustfrit stål (ingen finish)

Dimensioner 205(B) x 360(H) x 165(D)mm
(opretstående og omvendt)

Vægt 16,5 kg (inkl. 4" PCD-bundplade)

Omgivelser

Driftstemperatur -40°C til +50°C

Standard for vandtæthed NEMA 4x / IP68

Elektriske data

Indgangsspænding 15 VAC/18 VDC

Strømforbrug Maks. 25,2 W

 Maks. 37 W med varmelegemer
TIL.

Tilgængelige indstillinger

Tilgængelige konfigurationer Mulighed for opretstående
montering eller opretstående
montering med 45° panorering
(omvendt montering kan
konfigureres via software).

Kameramodul 18x kamera eller 36x kamera

Kamerafarvesystem NTSC eller PAL

Kort til styring af telemetri Indbygget
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Vasker Ekstraudstyr, (kun beslag og dyse
medfølger)

Vaskerpumpe, drevkort Valgfri, monteret i strømforsyning

Alarmkort Valgfri, monteret i strømforsyning

*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 kameraer i MIC-
serien
Ordrenummer MIC-24PSU-UL

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

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

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

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

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

MIC‑DCA‑S dyb røradapter
Dyb røradapter til 4 " PCD-bundplade - grad 316
rustfrit stål
Ordrenummer MIC-DCA-S

MIC‑SCA‑S flad røradapter
Flad røradapter til 4 " PCD-bundplade - grad 316
rustfrit stål
Ordrenummer MIC-SCA-S

MIC-CMB-S hjørnebeslag
Hjørnebeslag - grad 316 rustfrit stål
Ordrenummer MIC-CMB-S

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

MIC‑WMB‑S vægbeslag
Vægbeslag - grad 316 rustfrit stål (kræver MIC‑SPR
eller MIC‑PMB for sikker montering pga. vægten)
Ordrenummer MIC-WMB-S

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

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

MIC-WKT skivesæt
Skivesæt til MIC-modeller uden infrarød (omfatter
skivepumpedrevkort, skivedyse og monteringsbeslag
til væg og 4" PCD-bundplade)
Ordrenummer MIC-WKT
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