
 

Video | Napájecí zdroj IP řady MIC

Napájecí zdroj IP řady MIC
 

www.boschsecurity.cz

 

 

 

u Napájecí zdroj MIC s vestavěným kodérem zajišťuje
přenos videodat a řídicích signálů pro kamery
MIC550, MIC550IR a MIC612 přes síť IP.

u Volitelný hybridní režim umožňuje, aby kamera MIC
pracovala současně jako analogové zařízení (Bilinx
přes koaxiální kabel) i jako zařízení IP (řízení a
videodata).

u Soulad kodéru se standardem ONVIF zaručuje
vzájemnou spolupráci s dalšími systémy
podporujícími tento standard.

u Podporuje volitelnou, uživatelem instalovanou sadu
vláknové optiky od společnosti Bosch pro síť
Ethernet a po aktivaci volitelné licence také
inteligentní analýzu obrazu (IVA) od společnosti
Bosch.

u Snadno instalovatelný kryt poskytující krytí IP67 je
vysoce odolný proti otřesům a nárazům a je vhodný
pro vnitřní i venkovní instalace.

Úplná řada napájecích zdrojů řady MIC s integrovanými
kodéry IP od společnosti Bosch Security Systems
poskytuje veškerá připojení pro napájení, telemetrii a
přenos videodat pro kamery řady MIC MIC550,
MIC550IR a MIC612. Tyto napájecí zdroje zajišťují, že
kamery lze instalovat na různá místa, včetně
nízkonapěťových a mobilních aplikací.
Všechny napájecí zdroje obdržely schválení UL, CE a
FCC, poskytují krytí IP67, podporují elektrické sítě
s kmitočtem 50/60 Hz a jsou dodávány ve verzích pro
různá vstupní napětí. Kryt napájecího zdroje je také
opatřen sloty pro volitelné karty, jako je osmikanálová
poplachová karta s řídicími obvody čerpadla
ostřikovače (MIC-ALM).
Vestavěný kodér umožňuje přenášet videodata v kvalitě
odpovídající diskům DVD s kompresí H.264 a
snímkovým kmitočtem až 25/30 snímků za sekundu
přes sítě IP. Poskytuje duální tok (dva nezávisle

konfigurovatelné toky videodat) a obousměrnou
audiokomunikaci současně s přenosem videodat a
podporuje algoritmus Bosch VCA.

Funkce

Flexibilita
Kodér nabízí nepřekonatelnou flexibilitu pro nahrávání.
Umožňuje nahrávat na disková pole RAID s rozhraním
iSCSI připojená k síti nebo místně na karty SD.
Vestavěná podpora rozhraní iSCSI umožňuje kodéru
sloužit jako běžný digitální videorekordér a zároveň
zajišťovat tok vysoce kvalitního živého obrazu v celé
síti.

Duální tok a duální nahrávání s kompresí H.264
Kodér používá duální tok ke generování dvou
nezávislých toků videodat přes síť IP pro každý kanál,
pokud je k dispozici dostatečný výpočetní výkon. Tím



je umožněno sledování a nahrávání obrazu ve dvou
různých úrovních kvality, aby se optimalizovalo využití
místa na disku a šířky pásma. Při poplachu mohou
kodéry odesílat e-mailové zprávy s přílohou ve formě
snímků formátu JPEG. Videodata lze nahrávat
centrálně na jednotky iSCSI spravované aplikací VRM
(Video Recording Manager) a pro účely zálohování na
místní médium.

Profily pro nahrávání
Kodér je vybaven vysoce flexibilním plánovačem
nahrávání, který poskytuje až deset programovatelných
profilů nahrávání a umožňuje individuální přiřazování
profilů jednotlivým kamerám. Zásluhou těchto profilů
je možné zvýšit snímkový kmitočet i rozlišení pro
poplachy, čímž se šetří místo pro ukládání nahrávek
v době, kdy není aktivován poplach.

Zabezpečení přístupu
Kodér nabízí různé úrovně zabezpečení pro přístup
k síti, jednotce a datovým kanálům. Kromě tříúrovňové
ochrany heslem podporuje ověřování 802.1x pomocí
serveru RADIUS, určeného k identifikaci. Přístup
prostřednictvím internetového prohlížeče můžete
zabezpečit protokolem HTTPS s použitím certifikátu
SSL, který je uložen přímo v jednotce. Pro zajištění
celkové ochrany dat lze po aplikaci licence pro
šifrování, která je vázána na místo používání, každý
komunikační kanál – pro videodata, audiodata nebo
sériový vstup/výstup – nezávisle šifrovat podle
standardu AES se 128bitovými klíči.

Inteligence
Zásluhou integrované analýzy obsahu obrazu posiluje
kodér koncepci decentralizované inteligence, v níž
jednotlivá okrajová zařízení získávají vyšší míru
inteligence. Kodér je dodáván s integrovanou
videodetekcí pohybu MOTION+. Tento algoritmus
detekce pohybu je založen na změně obrazových bodů
a zahrnuje možnosti filtrování velikosti objektů
a důmyslnou funkci detekce neoprávněné manipulace.
Společnost Bosch nabízí pokročilejší aplikace analýzy
obsahu videa (VCA) společně s inteligentní analýzou
obrazu (IVA). Algoritmus IVA licencovaného doplňku je
založen na digitální zobrazovací technologii, která
používá víceúrovňovou analýzu změn obrazových bodů,
struktury a pohybu (trajektorie).

Sledování
Videodata z kodéru je možné zobrazit na počítači
pomocí webového prohlížeče, v systému Bosch Video
Management System nebo jej lze integrovat do jiného
systému pro správu videodat. Směrováním videodat
přes síť IP do vysoce výkonného modulu
videodekodéru VIP XD HD můžete poskytnout obraz
s nejvyšší čistotou.

Volitelná sada vláknové optiky
Uživatelé mohou instalovat modul převodníku médií
pro vláknovou optiku (prodává se samostatně) přímo
do krytu napájecího zdroje, čímž zajistí integrované
řešení pro vláknovou optiku.

Volitelné hybridní analogové/IP připojení
Pomocí níže uvedené konfigurace lze dosáhnout, že
kamera MIC bude současně pracovat jako analogové
zařízení (Bilinx) i jako zařízení IP. Konektor BNC ve
tvaru „T“ (dodaný uživatelem) připojený k zásuvce BNC
na desce plošných spojů uvnitř napájecího zdroje IP
řady MIC propojuje koaxiální kabel z kodéru na jedné
straně a koncový řídicí systém kompatibilní
s technologií Bilinx na druhé straně. Uživatelé mohou
prostřednictvím webového prohlížeče sledovat
videodata a ovládat kameru.

Snadná aktualizace
Kodér je možné vzdáleně aktualizovat přes síť IP,
kdykoli je k dispozici nový firmware. Tím je zajištěna
nepřetržitá aktuálnost produktů a ochrana vašich
investic s minimálním úsilím.

Certifikáty a osvědčení

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

Vyhovuje části 15 směrnice FCC,
předpisům ICES-003 a normám
EN 50130-4, EN 55022:2006, včetně
AL: 2007, 
EN 61000-3-2:2006 a
EN 61000-3-3:1995

Bezpečnost výrobku Vyhovuje normám UL a CSA a předpisům
CE, včetně norem IEC a c-UL 60950-1 &
22 nebo novějším verzím.

Stupeň krytí IP67

Jiné Vyhovuje směrnici RoHS a standardu
ONVIF (kodér)

Poznámky k instalaci/konfiguraci
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Rozměrový výkres

1 Kabelová průchodka (1/2") pro kombinovaný kabel (pro analogová
připojení)

2 Kabelová průchodka (M16) pro kabel s konektorem RJ45 / optický
kabel
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3 Zaslepovací ucpávka pro volitelnou kabelovou průchodku (M12) pro:
– poplachy (pro jiné než termální kamery)
– spínaný videovýstup (pro termální kamery)

4 Kabelová průchodka (M12) pro volitelné řídicí obvody ostřikovače

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Model Napětí / příkon
při 50/60 Hz

Použitelné
kamery

Napájecí zdroje IP pro kamery bez infračervených osvětlovacích jednotek

MIC-IP-PS-24 Vstup: 24 V AC ± 10 %

MIC550,
MIC612

MIC-IP-PS-115 Vstup: 115 V AC ± 10 %
Spotřeba proudu: 800 mA

MIC-IP-PS-230 Vstup: 230 V AC ± 10 %
Spotřeba proudu: 500 mA

Napájecí zdroje IP pro kamery s infračervenými osvětlovacími jednotkami

MIC-IPIR-PS-24 Vstup: 24 V AC ± 10 %

MIC550IRMIC-IPIR-PS-115 Vstup: 115 V AC ± 10 %
Spotřeba proudu: 800 mA

MIC-IPIR-PS-230 Vstup: 230 V AC ± 10 %
Spotřeba proudu: 500 mA

Mechanické hodnoty

Rozměry (d × š × v) 330 × 250 × 90,75 mm

Faktor tvaru
(čtyři otvory pro
šrouby)

11,19  mm

Hmotnost Napájecí zdroje pro kamery bez
infračervených osvětlovacích jednotek:
7,21 kg
Napájecí zdroje pro kamery s infračervenými
osvětlovacími jednotkami: 7,3 kg

Materiál Odlévaný hliník nastříkaný práškovou
barvou, stupeň krytí IP67

Barva Odstín RAL 9010 (čistá bílá) s hrubou
povrchovou úpravou

Volitelné doplňky
(každý je prodáván
samostatně)

MIC-ALM (poplachová karta s 8 vstupy)
MIC-WKT (souprava čerpadla ostřikovače)
MIC-WKT-IR (souprava čerpadla ostřikovače
s integrovanou svorkovnicí se čtyřmi
poplachovými vstupy pro infračervené
modely)
VG4‑SFPSCKT (sada převodníku médií pro
síť Ethernet s optickými kabely)

Uživatelská připojení

Poplachové vstupy a
výstupy

 

• Modely pro
kamery bez
infračervených
osvětlovacích
jednotek, bez
rozšiřovací karty

Podporují 1 vstup pro ochranný kontakt.

• Modely pro
kamery bez
infračervených
osvětlovacích
jednotek,
s rozšiřovací
kartou

Podporují 8 vstupů a 2 výstupy.

• Modely pro
kamery
s infračervenými
osvětlovacími
jednotkami

Podporují 4 vstupy.

Prostředí

Provozní
teplota

−40 °C až +60 °C

Skladovací
teplota

–40 °C až +65 °C

Spuštění při
nízké teplotě

–40 °C
(Po zapnutí napájení je před použitím vyžadována
30minutová doba zahřívání.)

Ovládání softwaru

Nastavení a
ovládání
kamery

Prostřednictvím webového prohlížeče Internet
Explorer verze 7.0 nebo vyšší nebo systému BVMS

Aktualizace
softwaru

Načtení firmwaru

Síť

Úložiště Jeden slot pro kartu SD (dodání karty
zajišťuje uživatel)

Standardy H.264 (ISO/IEC 14496‑10), M‑JPEG, JPEG

Streaming Celkem čtyři nezávislé toky:
• Dva nezávisle konfigurovatelné toky H.

264 s rozlišením 4CIF/D1,
• jeden tok H.264 obsahující pouze

snímky I (vhodný pro nahrávání),
• jeden tok M‑JPEG s rozlišením

4CIF/D1

Struktura GOP IP, IBP, IBBP

Přenosová rychlost 9,6 kb/s až 6 Mb/s

Celkové zpoždění IP 240 ms
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Rozlišení (horizontální × vertikální PAL/NTSC)

• 4CIF/D1 704 × 576/480 (50/60 snímků/s) 

V závislosti na obsahu obrazu a pohybu

• CIF 352 × 288/240 (50/60 snímků/s4)

Ethernet 10-Base T/100 Base-TX, automatické
rozeznání (auto-sensing), poloviční/plný
duplex, konektor RJ45

Protokoly RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP,
SNTP, SNMP v3, RTSP, 802.1x, iSCSI,
DynDNS, UPnP, IP v4/6, QoS, SSH, SSL

Šifrování TLS 1.0, SSL, AES (licencovaný doplněk)

Protokoly NTCIP  

• Ovládání
kamery CCTV

NTCIP 1205

• Aplikační 
vrstva

Protokol SNMP prostřednictvím protokolu
NTCIP 1101:1996 a NTCIP 2301

• Přenosové/
síťové vrstvy

Protokol TCP/IP prostřednictvím protokolu
NTCIP 2202:2001

• Vrstva podsítě Protokol PMPP (Point to Multi-Point Protocol)
prostřednictvím protokolu NTCIP 2101:2001
a NTCIP 2102:2003

Zvuk 1 stereofonní zdířka 3,5 mm

• Standard G.711, vzorkovací kmitočet 8 kHz
L16, vzorkovací kmitočet 16 kHz

• Poměr signál–
šum

> 50 dB

• Tok zvuku Plně duplexní / poloduplexní

Sada vláknové optiky

Popis Sada převodníku médií pro síť Ethernet s optickými
kabely (prodává se samostatně a instaluje se do krytu
napájecího zdroje, instalaci zajišťuje uživatel)
Technické údaje a další podrobnosti o produktu
naleznete v katalogovém listu pro sadu převodníku
médií pro síť Ethernet s optickými kabely
VG4‑SFPSCKT.

Datové
rozhraní

Ethernet

Přenosová
rychlost

10/100 Mb/s
Vyhovuje normě IEEE 802.3
Plně duplexní nebo poloduplexní elektrický port
Plně duplexní optický port

Kompatibilní
přijímač

CNFE2MC

Informace o objednání

Napájecí zdroj IP řady MIC 115 V AC
Napájecí zdroj podporující protokol IP pro kamery řady
MIC, 115 V AC, 50/60 Hz
Číslo objednávky MIC-IP-PS-115

Napájecí zdroj IP řady MIC 230 V AC
Napájecí zdroj podporující protokol IP pro kamery řady
MIC, 230 V AC, 50/60 Hz
Číslo objednávky MIC-IP-PS-230

Napájecí zdroj IP řady MIC 24 V AC
Napájecí zdroj podporující protokol IP pro kamery řady
MIC, 24 V AC, 50/60 Hz
Číslo objednávky MIC-IP-PS-24

Infračervený napájecí zdroj IP řady MIC 115 V AC
Napájecí zdroj podporující protokol IP pro kamery řady
MIC s infračervenými osvětlovacími jednotkami,
115 V AC, 60 Hz
Číslo objednávky MIC-IPIR-PS-115

Infračervený napájecí zdroj IP řady MIC 230 V AC
Napájecí zdroj podporující protokol IP pro kamery řady
MIC s infračervenými osvětlovacími jednotkami,
230 V AC, 50/60 Hz
Číslo objednávky MIC-IPIR-PS-230

Infračervený napájecí zdroj IP řady MIC 24 V AC
Napájecí zdroj podporující protokol IP pro kamery řady
MIC s infračervenými osvětlovacími jednotkami,
24 V AC, 50/60 Hz
Číslo objednávky MIC-IPIR-PS-24

Hardwarové příslušenství

Kabel pro termální kamery MIC, 2 m
Kombinovaný kabel o délce 2 metry se zástrčkou pro
napájení, data a videodata pro termální kamery řady
MIC
Číslo objednávky MIC-THERCBL-2M

Kabel pro termální kamery MIC, 10 m
Kombinovaný kabel o délce 10 metrů se zástrčkou pro
napájení, data a videodata pro termální kamery řady
MIC
Číslo objednávky MIC-THERCBL-10M

Kabel pro termální kamery MIC, 20 m
Kombinovaný kabel o délce 20 metrů se zástrčkou pro
napájení, data a videodata pro termální kamery řady
MIC
Číslo objednávky MIC-THERCBL-20M

Kabel pro termální kamery MIC, 25 m
Kombinovaný kabel o délce 25 metrů se zástrčkou pro
napájení, data a videodata pro termální kamery řady
MIC
Číslo objednávky MIC-THERCBL-25M
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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

MIC-WKT-IR Souprava ostřikovače
Souprava ostřikovače pouze pro napájecí zdroje pro
kamery s infračervenými osvětlovacími jednotkami
(zahrnuje trysku ostřikovače a nosné držáky pro
montáž na stěnu nebo základnu s montážními otvory
na roztečné kružnici o průměru 101,6 mm)
Číslo objednávky MIC-WKT-IR

VG4‑SFPSCKT Sada převodníku médií pro síť Ethernet
s optickými kabely
Sada vysílače videosignálu a přijímače dat převodníku
médií pro síť Ethernet s optickými kabely
Číslo objednávky VG4-SFPSCKT

 

5 | Napájecí zdroj IP řady MIC

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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