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u A fonte de alimentação MIC com codificador
integrado fornece vídeo e controlo sobre IP para
câmaras MIC550, MIC550IR e MIC612.

u O funcionamento híbrido opcional proporciona um
funcionamento analógico (Bilinx por transmissão
coaxial) e IP (controlo e vídeo) em simultâneo da
câmara MIC.

u O codificador em conformidade com a norma ONVIF
oferece interoperabilidade com outros sistemas
conformes à norma.

u Suporta o kit de fibra óptica via Ethernet opcional
da Bosch instalado pelo utilizador, assim como
Intelligent Video Analysis (IVA – Análise de vídeo
inteligente) da Bosch através da activação da
licença opcional.

u A caixa fácil de instalar e com grau de protecção
IP67 possui elevada tolerância a vibrações/choque
tanto para instalações interiores como exteriores.

Uma gama completa de fontes de alimentação (PSU)
da série MIC com codificadores IP integrados da
Bosch Security Systems providencia todas as ligações
necessárias para alimentação, telemetria e vídeo para
as câmaras MIC550, MIC550IR e MIC612 da série MIC.
Estas fontes de alimentação asseguram que as
câmaras podem ser instaladas em diferentes locais,
incluindo aplicações móveis e de baixa tensão.
Cada fonte de alimentação possui homologação UL,
CE e FCC, apresenta grau de protecção IP67, suporta
50/60 Hz e é fornecida numa selecção de tensões de
entrada. A caixa da fonte de alimentação possui
igualmente ranhuras para placas opcionais, como a
placa de alarme de 8 canais com accionamento da
bomba do sistema de lavagem incluído (MIC-ALM).
O codificador integrado apresenta vídeo H.264 de
qualidade semelhante à de um DVD, a uma velocidade
máxima de 25/30 imagens por segundo, em redes IP.

Oferece transmissão em fluxo duplo (dois fluxos de
vídeo configuráveis de forma independente),
comunicação áudio bidireccional em paralelo com
vídeo e suporta algoritmos VCA da Bosch.

Funções

Flexibilidade
O codificador proporciona uma flexibilidade de
gravação incomparável. Efectue gravações em
dispositivos de armazenamento RAID iSCSI ligados à
rede ou localmente em cartões SD. O suporte iSCSI
integrado permite que o codificador funcione como
DVR convencionais, enquanto transmite vídeo de
elevado desempenho em directo através da rede.



Transmissão em fluxo duplo e gravação H.264 dupla
O codificador utiliza Dual Streaming (transmissão em
fluxo duplo) para gerar dois fluxos independentes de
vídeo IP por canal, se dispuser de capacidade
computacional suficiente. Isso permite ver e gravar
dois níveis diferentes de qualidade para poupar
espaço no disco e largura de banda. Em caso de
alarme, os codificadores podem enviar um e‑mail com
imagens JPEG em anexo. É possível gravar vídeo
centralmente em unidades iSCSI geridas pelo Video
Recording Manager (VRM) e de forma redundante em
suportes locais.

Perfis de gravação
O codificador dispõe de um programador de gravação
extremamente flexível, que inclui um máximo de dez
perfis de gravação programáveis e suporta perfis de
câmara atribuídos individualmente. Com estes perfis,
pode acelerar a velocidade de fotogramas e aumentar
a resolução em caso de alarme, poupando espaço de
gravação durante períodos em que não há qualquer
acção.

Segurança de acesso
O codificador oferece vários níveis de segurança para
aceder à rede, à unidade e aos canais de dados. Além
de estar protegido por uma palavra-passe de três
níveis, suporta a autenticação 802.1x através de um
servidor RADIUS para fins de identificação. Pode
proteger o acesso através de um browser de Internet
com o protocolo HTTPS mediante a utilização de um
certificado SSL armazenado na unidade. Para uma
protecção total dos dados, cada canal de comunicação
(vídeo, áudio ou E/S série) pode ser encriptado de
forma independente usando o AES com chaves de 128
bits, uma vez aplicada a licença local de encriptação.

Inteligência
Graças à análise de conteúdo de vídeo integrada, o
codificador reforça o conceito de inteligência no limite
à medida que os novos dispositivos se vão tornando
cada vez mais inteligentes. O codificador é fornecido
com a detecção de movimentos de vídeo MOTION+
integrada. Este algoritmo de detecção de movimentos
baseia-se nas alterações dos pixéis e inclui funções de
filtragem de acordo com o tamanho do objecto, bem
como uma sofisticada tecnologia de detecção de
sabotagem.
Com a Intelligent Video Analysis (IVA – Análise de
vídeo inteligente), a Bosch oferece aplicações de
análise de conteúdo de vídeo (VCA) mais avançadas.
Esta é uma opção de licença que baseia o algoritmo
IVA na tecnologia de imagem digital, fazendo uma
análise da imagem a vários níveis para detectar as
alterações em termos de pixéis, texturas e
movimentos (trajectórias).

Visualização
Visualize o vídeo do codificador num PC utilizando um
browser de Internet, no Video Management System da
Bosch ou integre-o noutro sistema de gestão de vídeo.
Direccionando o vídeo IP para um módulo

descodificador de vídeo VIP XD HD de elevado
desempenho, pode apresentar o vídeo com a melhor
nitidez.

Kit de fibra óptica opcional
Os utilizadores podem instalar o módulo conversor de
multimédia de fibra óptica (vendido em separado)
directamente na caixa da fonte de alimentação para
assim fornecer uma solução de fibra óptica integrada.

Funcionamento analógico/IP híbrido opcional
Através da configuração abaixo, os utilizadores podem
obter um funcionamento analógico (Bilinx) e IP
simultâneo da câmara MIC. Um conector "T" BNC
(providenciado pelo utilizador) instalado na tomada
BNC da placa de circuito impresso (PCI) no interior da
fonte de alimentação IP MIC liga o cabo coaxial do
codificador numa extremidade e um sistema de
controlo da central de comando compatível com Bilinx
na outra extremidade. Através de um browser de
Internet, os utilizadores podem visualizar vídeos e
controlar a câmara.

Actualização fácil
Actualize remotamente o codificador via IP sempre
que estiver disponível um novo firmware. Assim,
garante que os produtos estão sempre actualizados,
protegendo o seu investimento com o mínimo de
esforço.

Certificados e Aprovações

Compatibilidade
electromagnética (EMC)

Em conformidade com a Parte 15 das
normas FCC e os regulamentos
ICES-003, EN 50130-4 e EN
55022:2006 inc. AL: 2007, 
EN 61000-3-2:2006, EN
61000-3-3:1995,

Segurança do produto Em conformidade com as normas UL,
CSA e os regulamentos CE, incluindo as
normas CEI e c-UL 60950-1 e 22 ou
versões mais recentes.

Classificação de
protecção contra entrada

IP67

Outros RoHS; em conformidade com a norma
ONVIF (codificador)
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Esquema das dimensões

1 Bucim (1/2 pol.) para cabo composto (para ligações analógicas)

2 Bucim (M16) para RJ45/cabo de fibra

3 Passa cabos para bucim (M12) opcional para:
- alarmes (para câmaras não térmicas)
- saída de vídeo comutada (para câmaras térmicas)

4 Bucim (M12) para accionamento do sistema de lavagem opcional

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Modelo Tensão/alimentação
@ 50/60 Hz

Câmaras
abrangidas

Fontes de alimentação IP sem IV

MIC-IP-PS-24 Entrada: 24 Vac ± 10%

MIC550,
MIC612

MIC-IP-PS-115 Entrada: 115 Vac ± 10%
Consumo: 800 mA

MIC-IP-PS-230 Entrada: 230 Vac ± 10%
Consumo: 500 mA

Fontes de alimentação IP com IV

MIC-IPIR-PS-24 Entrada: 24 Vac ± 10%

MIC550IRMIC-IPIR-PS-115 Entrada: 115 Vac ± 10%
Consumo: 800 mA

MIC-IPIR-PS-230 Entrada: 230 Vac ± 10%
Consumo: 500 mA

Especificações mecânicas

Dimensões (C x L x A) 330 mm x 250 mm x 90,75 mm
(13 pol. x 9,84 pol. x 3,57 pol.)

Estrutura
(quatro orifícios para
parafusos)

11,19 mm (0,44 pol.)

Peso Fontes de alimentação sem IV: 7,21 kg
(15,9 lb)
Fontes de alimentação com IV: 7,3 kg
(16,1 lb)

Material Alumínio fundido com revestimento a pó,
grau de protecção IP67

Cor RAL 9010 (branco puro) com acabamento
em areia

Acessórios opcionais
(cada um vendido
separadamente)

MIC-ALM (placa de alarme de 8 entradas)
MIC-WKT (kit de bomba do sistema de
lavagem)
MIC-WKT-IR (kit de bomba do sistema de
lavagem com terminal de alarme de quatro
entradas integrado para modelos com IV)
VG4‑SFPSCKT Kit conversor de multimédia
de fibra óptica via Ethernet

Ligações para utilizador

Entradas/saídas de
alarme

 

• Sem IV, sem
placa de
expansão

Suporta 1 entrada de sabotagem.

• Sem IV, com
placa de
expansão

Suporta 8 entradas, 2 saídas.

• Modelos com IV Suporta 4 entradas.

Especificações ambientais

Temperatura de
serviço

-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)

Temperatura de
armazenamento

-40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F)

Arranque a frio -40 °C
(requer um período de 30 minutos de aquecimento
depois de ligar a alimentação e antes da utilização.)

Controlo de software

Configuração/
controlo da
câmara

Através do browser de Internet Internet Explorer
versão 7.0 ou posterior ou BVMS

Actualização
de software

Upload de firmware

Rede

Armazenamento Uma (1) ranhura para cartões SD (cartão
providenciado pelo utilizador)

Normas H.264 (ISO/CEI 14496‑10), M‑JPEG, JPEG
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Streaming
(Transmissão em
fluxo)

Um total de quatro (4) fluxos independentes:
• Dois (2) fluxos H.264 configuráveis

individualmente em resolução
4CIF/D1

• Um (1) fluxo H.264 único de
fotograma I (adequado para gravação)

• Um (1) fluxo M-JPEG em resolução
4CIF/D1

Estrutura GOP IP, IBP, IBBP

Taxa de transmissão
de dados

9,6 kbps a 6 Mbps

Atraso IP geral 240 ms

Resolução (Horizontal x Vertical, PAL/NTSC)

• 4CIF/D1 704 x 576/480 (50/60 ips) 

Dependendo do conteúdo da imagem e do movimento

• CIF 352 x 288/240 (50/60 ips4)

Ethernet 10-Base T/100 Base-TX, detecção
automática, half/full duplex, RJ45

Protocolos 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

Encriptação TLS 1.0, SSL, AES (opção de licença)

Protocolos NTCIP  

• Controlo das
câmaras CCTV

NTCIP 1205

• Camada de 
aplicação

SNMP via NTCIP 1101:1996 & NTCIP 2301

• Camadas de
transporte/
rede

TCP/IP via NTCIP 2202:2001

• Camada de
sub-rede

PMPP (Protocolo ponto-a-multiponto) via
NTCIP 2101:2001 & NTCIP 2102:2003

Áudio 1 tomada estéreo de 3,5 mm

• Standard G.711, taxa de amostragem de 8 kHz
L16, taxa de amostragem de 16 kHz

• Relação sinal/
ruído

> 50 dB

• Fluxo de áudio Full duplex / Half duplex

Kit de fibra óptica

Descrição Kit conversor de multimédia de fibra óptica via
Ethernet (vendido em separador e instalado pelo
utilizador no interior na caixa da fonte de
alimentação)
Para obter dados técnicos e outros detalhes do
produto, consulte a folha de dados do Kit conversor
de multimédia de fibra óptica via Ethernet
VG4‑SFPSCKT.

Interface de
dados

Ethernet

Taxa de
transmissão
de dados

10/100 Mbps
Em conformidade com IEEE 802.3
Porta eléctrica full duplex ou half duplex
Porta óptica full duplex

Receptor
compatível

CNFE2MC

Como encomendar

MIC Fonte de alimentação IP de 115 Vac
Fonte de alimentação IP de 115 Vac, 50/60 Hz, para
câmaras da série MIC
N.º de encomenda MIC-IP-PS-115

MIC Fonte de alimentação IP de 230 Vac
Fonte de alimentação IP de 230 Vac, 50/60 Hz, para
câmaras da série MIC
N.º de encomenda MIC-IP-PS-230

MIC Fonte de alimentação IP de 24 Vac
Fonte de alimentação IP de 24 Vac, 50/60 Hz, para
câmaras da série MIC
N.º de encomenda MIC-IP-PS-24

MIC Fonte de alimentação IP de 115 Vac com IV
Fonte de alimentação IP de 115 Vac, 60 Hz, para
câmaras da série MIC com projectores de
infravermelhos
N.º de encomenda MIC-IPIR-PS-115

MIC Fonte de alimentação IP de 230 Vac com IV
Fonte de alimentação IP de 230 Vac, 50/60 Hz, para
câmaras da série MIC com projectores de
infravermelhos
N.º de encomenda MIC-IPIR-PS-230

MIC Fonte de alimentação IP de 24 Vac com IV
Fonte de alimentação IP de 24 Vac, 50/60 Hz, para
câmaras da série MIC com projectores de
infravermelhos
N.º de encomenda MIC-IPIR-PS-24

Acessórios de hardware

Cabo MIC de 2 m
Cabo composto de 2 metros (6,56 pés) com ficha de
alimentação, dados e vídeo para câmaras da série MIC
N.º de encomenda MIC-CABLE-2M
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Cabo MIC de 10 m
Cabo composto de 10 metros (32,81 pés) com ficha
de alimentação, dados e vídeo para câmaras da série
MIC
N.º de encomenda MIC-CABLE-10M

Cabo MIC de 20 m
Cabo composto de 20 metros (62,62 pés) com ficha
de alimentação, dados e vídeo para câmaras da série
MIC
N.º de encomenda MIC-CABLE-20M

Cabo MIC de 25 m
Cabo composto de 25 metros (82,02 pés) com ficha
de alimentação, dados e vídeo para câmaras da série
MIC
N.º de encomenda MIC-CABLE-25M

MIC Cabo térmico 2M
Cabo composto de 2 metros (6,56 pés) com ficha de
alimentação, dados e vídeo para câmaras térmicas da
série MIC
N.º de encomenda MIC-THERCBL-2M

MIC Cabo térmico 10M
Cabo composto de 10 metros (32,81 pés) com ficha
de alimentação, dados e vídeo para câmaras térmicas
da série MIC
N.º de encomenda MIC-THERCBL-10M

MIC Cabo térmico 20M
Cabo composto de 20 metros (62,62 pés) com ficha
de alimentação, dados e vídeo para câmaras térmicas
da série MIC
N.º de encomenda MIC-THERCBL-20M

MIC Cabo térmico 25M
Cabo composto de 25 metros (82,02 pés) com ficha
de alimentação, dados e vídeo para câmaras térmicas
da série MIC
N.º de encomenda MIC-THERCBL-25M

MIC-ALM Alarme e placa de accionamento da bomba do
sistema de lavagem
Alarme de 8 entradas e placa de accionamento da
bomba do sistema de lavagem para fonte de
alimentação (não aplicável a fonte de alimentação IV)
N.º de encomenda MIC-ALM

MIC-WKT Kit de lavagem
Kit de lavagem para modelos MIC sem infravermelhos
(inclui placa de accionamento da bomba do sistema de
lavagem, bico do sistema de lavagem e suportes de
montagem para parede e base com PCD de 4 pol.)
N.º de encomenda MIC-WKT

MIC-WKT-IR Kit de lavagem
Kit de lavagem apenas para fontes de alimentação com
infravermelhos (inclui bico do sistema de lavagem e
suporte de montagem para parede ou base PCD de 4
pol.)
N.º de encomenda MIC-WKT-IR

Kit Conversor de Multimédia de Fibra Óptica Via Ether-
net VG4‑SFPSCKT
Kit de fibra óptica transmissor de vídeo para conversor
de multimédia via Ethernet/receptor de dados
N.º de encomenda VG4-SFPSCKT
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