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u Konstrukcja ze stali nierdzewnej klasy 316

u Najwyższa na rynku klasa ochrony IP68

u Elastyczne opcje montażu i regulacji pola widzenia

u Wbudowane grzejnik i wycieraczka

u Obsługa wielu protokołów

Seria kamer MIC1-400 wykonanych ze stali
nierdzewnej stanowi niezawodne i wytrzymałe
rozwiązanie do zastosowań dozorowych wymagających
najwyższych parametrów działania, niezależnie od
warunków panujących w środowisku instalacji. Dzięki
precyzyjnej budowie, zgodnej z najsurowszymi
normami, oraz dostępności szerokiej gamy urządzeń
opcjonalnych, umożliwiających idealne dostosowanie
do określonych wymagań dozorowych, kamery te
zdecydowanie wyprzedzają tradycyjne kamery
kopułkowe i PTZ.
Posiadająca najwyższą w branży klasę ochrony IP68,
wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej
charakteryzuje się większą odpornością na korozję.
Dotyczy to nawet najsurowszych warunków
środowiskowych, na przykład wysokiego zasolenia
powietrza typowego dla przystani, które mogłoby
znacząco skrócić okres eksploatacji tradycyjnych
kamer.
Wyposażone w idealnie przejrzysty i płaski wizjer oraz
wbudowaną wycieraczkę kamery MIC400 ze stali
nierdzewnej umożliwiają uzyskanie ostrych obrazów w
nawet najbardziej niesprzyjających warunkach.
Bezszczotkowy silnik gwarantuje niezawodną i
bezszelestną pracę, a nowatorska technologia

przelicznika zapewnia znakomitą precyzję i pozwala na
sterowanie obrotem o pełne 360° i niespotykane
dotąd sterowanie pochyleniem w zakresie 320°.
Dualny moduł kamery z zoomem optycznym 36x
(cyfrowym 12x) oraz elastyczne opcje montażu w
pozycji pionowej, odwróconej lub pochylonej
pozwalają uzyskać idealne pole widzenia.

Podstawowe funkcje

Konstrukcja ze stali nierdzewnej klasy 316
Odporna na korozję konstrukcja ze stali nierdzewnej
gwarantuje długi okres eksploatacji i niezawodne
działanie w niesprzyjających warunkach, takich jak
surowe warunki panujące na nabrzeżu.

Najwyższa na rynku klasa ochrony IP68
Całkowita nieprzepuszczalność kurzu i wytrzymałość
na zanurzenie pod wodą przez dłuższy czas sprawia, że
kamery ze stali nierdzewnej MIC400 doskonale nadają
się do montażu w najbardziej ekstremalnych
warunkach.



Elastyczne opcje montażu i regulacji pola widzenia
Bezawaryjne działanie zarówno w pozycji pionowej, jak
i odwróconej zapewnia wiele opcji montażu i regulacji
pola widzenia. Kamery montowane pionowo na
maszcie mogą być ustawiane w położeniu pochylonym,
co pozwala na podgląd podstawy masztu.

Wbudowane grzejnik i wycieraczka
Kamery ze stali nierdzewnej MIC400 są w stanie
rejestrować najwyższej jakości obrazy bez względu na
warunki pogodowe dzięki wbudowanej wycieraczce i
grzejnikowi.

Obsługa wielu protokołów
Dzięki zgodności z niemal wszystkimi urządzeniami
sterującymi, jakie są obecnie dostępne, kamery ze stali
nierdzewnej MIC400 można bez problemu integrować
z olbrzymią większością systemów dozorowych.

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE AC08-10-Q012 Dyrektywa EMC, dyrek-
tywa niskonapięciowa

Stany Zjedno-
czone

FCC AC08-10-Q013 CFR 47 FCC, część
15:2009, klasa B

UL AC08-10-Q013 UL60950-1, 2. wyda-
nie: 2007

Kanada CSA AC08-10-Q012 CAN/CSA-C22.2 nr
60950-1-07
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Informacje do zamówień

1 Kolory

 S stal nierdzewna    

2 Konfiguracja

 U w pozycji pionowej  C w pozycji
pochylonej

3 Protokół

 P Bosch  W Forward Vision

 D Pelco P/D    

4 Wycieraczka

 1 wbudowana wycieraczka    

5 Grzejnik

 3 wbudowany grzejnik    

6 Sektory prywatności

 6 brak sektorów prywatności    

7 Współczynnik zoomu kamery
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8

18:1  3
6

36:1

8 Standard TV

 P PAL  N NTSC

Dane techniczne

Moduł kamery

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
podczerwieni

Ustawianie ostrości automatyczne lub ręczne

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

Synchronizacja wewnętrzna / zewnętrzna (V-
Lock)

Zalecane oświetlenie 100 do 100 000 lx

Stosunek sygnał / szum 50 dB lub więcej

Kompensacja tła wł. / wył.

Balans bieli automatyczny

Automatyczna regulacja
wzmocnienia (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
(teleobiektyw), F1.4 do F3.0

Zoom optyczny 18x (cyfrowy 12x)

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

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

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

Moduł zoomu optycznego 36x

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

Zoom optyczny 36x (cyfrowy 12x)

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

Minimalne
oświetlenie

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
migawki

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

Parametry pracy*

Automatyczne przerzucenie tak

Ręczne przerzucenie tak

Położenia zaprogramowane 64 zaprogramowane położenia
telemetryczne wykorzystujące
technologię przelicznika (przy
użyciu protokołu FV, 10 położeń
zaprogramowanych w celu
automatycznego rozpoznawania
numerów tablic rejestracyjnych
(funkcja ANPR), korekta kolorów
itp.)

Zaprogramowane trasy dozorowe 6 tras po 32 zaprogramowane
położenia 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 protokołów.
Kamera firmy Bosch wymaga
instalacji konwertera wyjścia
Biphase na RS485 (MIC‑BP4) w
zasilaczu (sprzedawany osobno)

Złącza

Sygnał wizyjny współosiowe przez kabel
koncentryczny

Telemetria skrętka, tryb simpleksowy,
półdupleksowy i
pełnodupleksowy przez kabel
koncentryczny

Zasilanie przez kabel koncentryczny

Alarmy

Wejścia alarmowe 1 wejście zabezpieczenia
antysabotażowego (dodatkowe
wejścia można uzyskać przy
użyciu opcjonalnej karty alarmów
w zasilaczu)

Przesyłanie alarmów zabezpieczenie antysabotażowe
(połączenie z masą)

Parametry mechaniczne

Napęd wbudowany silnik obracania i
pochylania

Zakres obrotu ciągły obrót 360°

Prędkość obrotu 6° – 90° na sekundę (zmienna)

Zakres pochylenia 270°

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

Sterowanie prędkością regulator elektroniczny

Dokładność przywoływania
położenia zaprogramowanego

±0,56°

Obrót/pochylenie proporcjonalne
do powiększenia

tak

Właściwości fizyczne

Materiał Konstrukcja ze stali nierdzewnej
klasy 316

Wizjer szkło hartowane płaskie

Standardowe kolory stal nierdzewna (brak wyboru
kolorów)

Standardowe wykończenie stal nierdzewna (brak wyboru
wykończenia)

Wymiary 205 x 360 x 165 mm (szer. x
wys. x głęb.) przy montażu
pionowym i odwróconym

Masa 6,5 kg (w tym podstawa PCD 4")

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -40°C do +50°C

Odporność na czynniki
atmosferyczne

NEMA 4x / IP68
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Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe 15 VAC / 18 VDC

Pobór mocy maks. 25,2 W

 maks. 37 W z włączonymi
grzejnikami

Dostępne opcje

Dostępne konfiguracje montaż pionowy lub pionowy
pochylony pod kątem 45°
(możliwość konfiguracji montażu
w pozycji odwróconej z poziomu
oprogramowania).

Moduł kamery moduł kamery 18x lub moduł
kamery 36x

System TV NTSC lub PAL

Karta sterowania
telemetrycznego

wbudowana

Spryskiwacz opcjonalny (w zestawie jest tylko
uchwyt i dysza)

Karta sterowania pompą
spryskiwacza

opcjonalna, montowana w
zasilaczu

Karta alarmów opcjonalna, montowana w
zasilaczu

*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
Numer zamówienia MIC-24PSU-UL

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

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

Zasilacz UPA-2450-50, 220 V, 50 Hz
Do zastosowań wewnętrznych, wejście 220 VAC,
50 Hz; wyjście 24 VAC, 50 VA
Numer zamówienia UPA-2450-50

Zasilacz UPA-2450-60, 120 V, 60 Hz
Do zastosowań wewnętrznych, wejście 120 VAC,
60 Hz; wyjście 24 VAC, 50 VA
Numer zamówienia UPA-2450-60

Kabel MIC 2M
2-metrowy kabel koncentryczny z wtyczką zasilania,
danych i obrazu do kamer serii MIC
Numer zamówienia MIC-CABLE-2M

Kabel MIC 10M
10-metrowy kabel koncentryczny z wtyczką zasilania,
danych i obrazu do kamer serii MIC
Numer zamówienia MIC-CABLE-10M

Kabel MIC 20M
20-metrowy kabel koncentryczny z wtyczką zasilania,
danych i obrazu do kamer serii MIC
Numer zamówienia MIC-CABLE-20M

Kabel MIC 25M
25-metrowy kabel koncentryczny z wtyczką zasilania,
danych i obrazu do kamer serii MIC
Numer zamówienia MIC-CABLE-25M

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

MIC‑DCA‑S Adapter głębokiego przepustu kablowego
Adapter głębokiego przepustu kablowego do podstawy
o średnicy koła podziałowego 4", stal nierdzewna klasy
316, wykończenie standardowe
Numer zamówienia MIC-DCA-S

MIC‑SCA‑S Adapter płytkiego przepustu kablowego
Adapter płytkiego przepustu kablowego do podstawy o
średnicy koła podziałowego 4", stal nierdzewna klasy
316, wykończenie standardowe
Numer zamówienia MIC-SCA-S

MIC-SPR-S Rozpórka
Rozpórka ze stali nierdzewnej klasy 316L do montażu
na ścianie murowanej; wykończenie standardowe
Numer zamówienia MIC-SPR-S

MIC-CMB-S Uchwyt do montażu narożnego
Uchwyt do montażu narożnego - stal nierdzewna klasy
316
Numer zamówienia MIC-CMB-S

MIC-PMB Uchwyt do montażu na maszcie
Uchwyt do montażu na maszcie (zawiera obejmy ze
stali nierdzewnej 2 x 455 mm do masztów o średnicy
75–145 mm)
Numer zamówienia MIC-PMB

MIC‑WMB‑S Uchwyt do montażu na ścianie
Uchwyt do montażu na ścianie, stal nierdzewna klasy
316 (ze względu na ciężar wymaga produktu MIC‑SPR
lub MIC‑PMB w celu zapewnienia bezpiecznego
montażu)
Numer zamówienia MIC-WMB-S

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

4 | MIC1-400 Kamera PTZ ze stali nierdzewnej



MIC-ALM Karta sterowania systemem alarmowym i po-
mpą spryskiwacza
8-wejściowa karta zasilacza do sterowania systemem
alarmowym i pompą spryskiwacza (nie jest
przeznaczona do zasilaczy kamer noktowizyjnych)
Numer zamówienia 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 średnicy koła podziałowego 4")
Numer zamówienia MIC-WKT
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