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u Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι κατηγορίας 316

u Ονομαστικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το
κορυφαίο στην κατηγορία του πρότυπο IP68

u Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής

u Ενσωματωμένος θερμαντήρας και καθαριστήρας

u Λειτουργία πολλαπλών πρωτοκόλλων

Η σειρά MIC400 από ανοξείδωτο ατσάλι είναι
σχεδιασμένη για να προσφέρει μια εξαιρετικά
αξιόπιστη, στιβαρή και υψηλής ποιότητας λύση
παρακολούθησης για εφαρμογές προστασίας που
απαιτούν την ύψιστη απόδοση ανεξάρτητα από το
περιβάλλον εγκατάστασης. Κατασκευασμένη με
ακρίβεια σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα, η σειρά
προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα σε σχέση με τη
χρήση παραδοσιακών καμερών θόλου και PTZ και
διατίθεται με μία ποικιλία επιλογών, προκειμένου να
προσφέρει μία λύση βέλτιστης προσαρμογής.
Με ονομαστικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το
κορυφαίο στην κατηγορία του πρότυπο IP68, το
συμπαγές, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς περίβλημα από
ανοξείδωτο ατσάλι κατηγορίας 316 έχει βελτιωμένες
ιδιότητες ανθεκτικότητας στη διάβρωση παρέχοντας
ύψιστη προστασία ακόμα και στις πιο αντίξοες
περιβαλλοντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων
θαλάσσιων εφαρμογών, όπου το περιεχόμενο του αέρα
σε αλάτι είναι ιδιαίτερα υψηλό και η συνεχής έκθεση
μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής των
παραδοσιακών καμερών και καμερών θόλου.

Με ένα οπτικά τέλειο επίπεδο παράθυρο προβολής και
ενσωματωμένο καθαριστήρα, η σειρά MIC400 από
ανοξείδωτο ατσάλι είναι ικανή να λαμβάνει
πεντακάθαρες εικόνες ακόμη και στις πιο απαιτητικές
συνθήκες, με τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες που
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°.
Μία ποικιλία πραγματικών δομοστοιχείων κάμερας
ημέρας/νύχτας, που προσφέρουν έως 36x οπτικό ζουμ
(12x ψηφιακό), σε συνδυασμό με την ευέλικτη
δυνατότητα όρθιας, ανεστραμμένης τοποθέτησης ή
τοποθέτησης υπό κλίση, επιτρέπει την επίτευξη τέλειου
οπτικού πεδίου ανά πάσα στιγμή.

Περιγραφή λειτουργ.

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι κατηγορίας 316
Ανθεκτική στη διάβρωση κατασκευή από ανοξείδωτο
ατσάλι διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιόπιστη
λειτουργία σε απαιτητικές συνθήκες, όπως αντίξοα
παράκτια περιβάλλοντα.



Ονομαστικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το
κορυφαίο στην κατηγορία του πρότυπο IP68
Με μηδενική διείσδυση σκόνης και δυνατότητα αντοχής
σε παρατεταμένες περιόδους εμβύθισης σε νερό, η
σειρά MIC400 από ανοξείδωτο ατσάλι είναι απόλυτα
κατάλληλη για εγκατάσταση ακόμη και στα πιο αντίξοα
περιβάλλοντα.

Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής
Η αλάνθαστη λειτουργία σε όρθια ή ανεστραμμένη θέση
παρέχει στο χρήστη μία ποικιλία δυνατοτήτων
στερέωσης και προβολής. Μία επιλογή κεκλιμένης
επιφάνειας παρέχεται για εφαρμογές όρθιας στερέωσης
σε ιστό, επιτρέποντας την προβολή της βάσης του ιστού.

Ενσωματωμένος θερμαντήρας και καθαριστήρας
Σε ζέστη ή κρύο, με βροχή ή ηλιοφάνεια – ανεξαρτήτως
καιρού, η σειρά MIC400 από ανοξείδωτο ατσάλι παρέχει
τη δυνατότητα λήψης εικόνων της υψηλότερης δυνατής
ποιότητας όλο το χρόνο, χάρη στον ενσωματωμένο
καθαριστήρα και θερμαντήρα.

Λειτουργία πολλαπλών πρωτοκόλλων
Συμβατή με ουσιαστικά κάθε σύγχρονο διαθέσιμο
εξοπλισμό ελέγχου, η σειρά MIC400 από ανοξείδωτο
ατσάλι έχει τη δυνατότητα πλήρους ενσωμάτωσης με τη
μεγάλη πλειοψηφία των συστημάτων ασφαλείας.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE AC08-10-Q012 Οδηγία EMC, Οδηγία πε-
ρί συσκευών χαμηλής τάσης

Η.Π.Α. FCC AC08-10-Q013 CFR 47 FCC τμήμα
15:2009, Κλάση B

UL AC08-10-Q013 UL 60950-1 2η έκδοση:
2007

Καναδάς CSA AC08-10-Q012 CAN/CSA-C22.2 Αρ.
60950-1-07
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Οδηγός παραγγελιών

1 Χρώματα

 S Ανοξείδωτο ατσάλι    

2 Διαμόρφωση

 U Όρθια τοποθέτηση  C Τοποθέτηση υπό
κλίση

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
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8

18:1  3
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36:1

8 Πρότυπο βίντεο

 P PAL  N NTSC

Τεχνικά στοιχεία

Δομοστοιχείο κάμερας

Αισθητήρας εικόνας ¼ ίντσας EXview CCD

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

Οριζόντια ανάλυση 470 TVL NTSC / 460 TVL PAL
(ευρεία)

Φίλτρο Αυτόματο μηχανικό φίλτρο
υπερύθρων IR cut

Σύστημα εστίασης Αυτόματο ή χειροκίνητο

Διάφραγμα Αυτόματο ή χειροκίνητο με
λειτουργίες ενσωμάτωσης αργού
διαφράγματος

Συγχρονισμός Εσωτερικός / Εξωτερικός (V‑Lock)

Συνιστώμενος φωτισμός 100 έως 100.000 lx

Λόγος σήματος προς θόρυβο 50 dB ή περισσότερο

Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού
(BLC)

On/Off (Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση)

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

Ελάχιστος
φωτισμός

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

Ταχύτητα
διαφράγματος

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

Δομοστοιχείο οπτικού ζουμ 36x

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

Ζουμ 36x οπτικό (12x ψηφιακό)

Γωνία προβολής 57,8º (τέλος ευρυγώνιου) έως 1,7º (τέλος
τηλεφακού)

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
διαφράγματος

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

Λειτουργικά χαρακτηριστικά*

Αυτόματη αναδίπλωση Ναι

Χειροκίνητη αναδίπλωση Ναι

Προρρυθμίσεις 64 προρρυθμίσεις τηλεμετρίας με
χρήση τεχνολογίας ανάλυσης (με
χρήση πρωτοκόλλου FV, 10
προρρυθμίσεις ρύθμισης της
κάμερας, που επιτρέπουν ANPR,
διόρθωση χρώματος κ.λπ.)

Προκαθορισμένες διαδρομές 6 διαδρομές με έως 32
προρρυθμίσεις η καθεμία

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

Προκαθορισμένοι τίτλοι Κεφαλίδα 20 χαρακτήρων για
καθεμία 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.
Υποστηρίζονται άλλα πρωτόκολλα.
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε την
ξεχωριστή λίστα πρωτοκόλλων για
τις διαθέσιμες επιλογές.
Η κάμερα Bosch απαιτεί να
εγκατασταθεί στο τροφοδοτικό
διφασικός-προς-RS485
μετατροπέας (MIC-BP4)
(διατίθεται ξεχωριστά)

Συνδεσιμότητα

Βίντεο Ομοαξονικό μέσω σύνθετου
καλωδίου

Τηλεμετρία Συνεστραμμένο ζεύγος Simplex,
απλής και πλήρως αμφίδρομης
λειτουργίας 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 6° έως 90° ανά δευτερόλεπτο
(μεταβλητή)

Γωνία κλίσης 270°

Ταχύτητα κλίσης 0,2° έως 90° ανά δευτερόλεπτο
(μεταβλητή)

Έλεγχος ταχύτητας Ηλεκτρονικά κυκλώματα κλειστού
βρόχου

Ακρίβεια προκαθορισμένων
θέσεων

±0,56°

Ανάλογο P/T προς ζουμ Ναι

Φυσική

Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτο ατσάλι κατηγορίας
316

Παράθυρο προβολής Σκληρυμένο επίπεδο γυαλί

Τυπικά χρώματα Ανοξείδωτο ατσάλι (χωρίς επιλογές
χρώματος)

Τυπικό φινίρισμα Ανοξείδωτο ατσάλι (χωρίς επιλογές
φινιρίσματος)

Διαστάσεις 205 (Π) x 360 (Υ) x 165 (Β) mm
(όρθια και ανεστραμμένη
τοποθέτηση)

Βάρος 16,5 Kg (συμπεριλαμβανομένης
βάσης PCD 4 ιντσών)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C έως +50°C

Προστασία από τις καιρικές
συνθήκες

NEMA 4x / IP68
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Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου 15 VAC / 18 VDC

Κατανάλωση ισχύος 25,2 W μέγ.

 37 W μέγ. με τους θερμαντήρες
ενεργούς (‘ON’).

Διαθέσιμες επιλογές

Διαθέσιμες διαμορφώσεις Επιλογές όρθιας τοποθέτησης ή
όρθιας τοποθέτησης υπό κλίση 45°
(με δυνατότητα διαμόρφωσης
ανεστραμμένης τοποθέτησης μέσω
λογισμικού).

Δομοστοιχείο κάμερας Δομοστοιχείο κάμερας 18x ή
δομοστοιχείο κάμερας 36x

Σύστημα χρωμάτων κάμερας NTSC ή PAL

Κάρτα ελέγχου τηλεμετρίας Ενσωματωμένη

Σύστημα πλύσης Προαιρετικό, (παρέχεται μόνο
στήριγμα και ρύγχος)

Κάρτα οδηγού αντλίας συστήματος
πλύσης

Προαιρετική, εγκαθιστούμενη στο
PSU

Κάρτα συναγερμού Προαιρετική, εγκαθιστούμενη στο
PSU

*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
Αρ. παραγγελίας MIC-24PSU-UL

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

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

UPA-2450-50 Τροφοδοτικό, 220 V, 50 Hz
Εσωτερικού χώρου, 220 VAC, 50 Hz είσοδος, 24 VAC,
50 VA έξοδος
Αρ. παραγγελίας UPA-2450-50

UPA-2450-60 Τροφοδοτικό, 120 V, 60 Hz
Εσωτερικού χώρου, 120 VAC, 60 Hz είσοδος, 24 VAC,
50 VA έξοδος
Αρ. παραγγελίας UPA-2450-60

Διφασικός μετατροπέας MIC-BP4
Διφασικός μετατροπέας για εκδόσεις μη υπερύθρων των
τροφοδοτικών της σειράς MIC
Αρ. παραγγελίας MIC-BP4

MIC‑DCA‑S Βαθύς προσαρμογέας αγωγού
Βαθύς προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD 4 in -
ανοξείδωτο ατσάλι κατηγορίας 316
Αρ. παραγγελίας MIC-DCA-S

MIC‑SCA‑S Ρηχός προσαρμογέας αγωγού
Ρηχός προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD 4 in. -
ανοξείδωτο ατσάλι κατηγορίας 316
Αρ. παραγγελίας MIC-SCA-S

MIC-CMB-S Στήριγμα τοποθέτησης σε γωνία
Στήριγμα τοποθέτησης σε γωνία - ανοξείδωτο ατσάλι
κατηγορίας 316
Αρ. παραγγελίας MIC-CMB-S

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

MIC‑WMB‑S Στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης
Στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης - ανοξείδωτο ατσάλι
κατηγορίας 316 (απαιτεί το MIC‑SPR ή MIC‑PMB για
σταθερή τοποθέτηση λόγω βάρους)
Αρ. παραγγελίας MIC-WMB-S

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
Αρ. παραγγελίας MICUSB485CVTR2

MIC-ALM Κάρτα συναγερμού και οδηγού αντλίας συστή-
ματος πλύσης
Κάρτα συναγερμού 8 εισόδων και οδηγού αντλίας
συστήματος πλύσης για PSU (όχι για PSU υπερύθρων)
Αρ. παραγγελίας MIC-ALM

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