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u Jednotka pro dvě spektra s certifikací podle
směrnice ATEX 94/9/ES Exd IIC T6

u Certifikace CSA a Inmetro

u Špičkové krytí IP68 a NEMA 4X

u Integrovaný stěrač

Kamery chráněné proti výbuchu řady MIC440 jsou
navrženy tak, aby nabízely mimořádně spolehlivé,
robustní a vysoce kvalitní řešení sledování pro
bezpečnostní aplikace s možným výskytem těkavých
látek, které vyžadují ten nejlepší výkon. Tato řada je
zkonstruována s vysokou přesností podle přísných
standardů a splňuje požadavky směrnice ATEX
94/9/EC Exd IIC T6 a norem CSA třída 1, oddíl 1,
skupiny CD a třída 11, oddíl 1, skupiny EFG, T6 pro
bezpečné použití v prostředích s výbušnými plyny,
s nimiž se lze setkat například v místech zpracování
ropy, plynu a chemických látek a v petrochemických
rafinériích.
Speciálně navržený hliníkový kryt kamery poskytuje
špičkové krytí IP68 a je vhodný pro instalaci do
nejdrsnějších prostředí, zatímco opticky dokonalé
ploché okénko a integrovaný stěrač zajišťují perfektně
ostrý obraz i v nejnáročnějších podmínkách. To
umožňuje kamerám chráněným proti výbuchu řady
MIC440 dokonale pracovat v oblastech s vysoce
korozivním prostředím, jako jsou plovoucí ropné vrtné
plošiny.

Použití motorů se špičkovými technickými parametry
zajišťuje spolehlivý provoz, zatímco průkopnická
technologie snímání polohy poskytuje vysokou
přesnost a dopřává uživateli ovládání souvislého
otáčení v rozsahu celých 360° a naklánění v rozsahu
nevídaných 320°.
Výběr kamerových modulů vybavených skutečným
režimem Den/Noc, nabízejících až 36× optický zoom
(12× digitální zoom), ve spojení s možností flexibilní
montáže ve vzpřímené nebo obrácené poloze
umožňuje vždy dosáhnout dokonalé zorné pole.

Funkce

Certifikace ATEX a CSA
Splňuje požadavky směrnice ATEX 94/9/ES Exd IIC T6
a norem CSA třída 1, oddíl 1, skupiny CD a třída 11,
oddíl 1, skupiny EFG, T6 pro bezpečné použití
v prostředích s výbušnými plyny.

Špičkové krytí IP68
Vzhledem k naprosté ochraně proti průniku prachu
a schopnosti odolat dlouhou dobu ponoření ve vodě se
kamery chráněné proti výbuchu řady MIC440 dokonale
hodí pro instalace i v nejnáročnějších prostředích.



Integrovaný stěrač
Bez ohledu na počasí jsou kamery chráněné proti
výbuchu řady MIC440 schopné zachytit po celý rok
obraz nejvyšší možné kvality zásluhou integrovaného
stěrače.

Certifikáty a osvědčení

Schválení

Certifikace ATEX Směrnice 94/9/EC Exd IIC T6

CSA C/US
 

Třída 1, oddíl 1, skupiny CD
Třída 11, oddíl 1, skupiny EFG
Teplotní třída T6

Oblast Certifikace

Evropa CE Declaration of Conformity

CE Sira Examination, Issue 9

Kanada CSA

Brazílie ANATEL NCC4939/08 X Ex d IIC T6 Gb - Brazil

Poznámky k instalaci/konfiguraci
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Údaje pro objednávání

1 Barvy

 B Černá    

2 Konfigurace

 U Vzpřímená poloha    

3 Protokol

 P Bosch    

 D Pelco P/D    

 W Forward Vision    

4 Stěrač

 1 Instalovaný stěrač    

5 Vyhřívání

 4 Bez vyhřívání    

6 Privátní zóny

 6 Bez privátních zón    

7 Transfokační poměr kamery

 1
8

18:1    

 3
6

36:1    

8 Videostandard

 P PAL    

 N NTSC    

Technické specifikace

Kamerový modul

Snímací prvek 1/4palcový snímací prvek CCD
EXview

Počet pixelů 380 kilopixelů pro NTSC /
440 kilopixelů pro PAL
(širokoúhlý záběr)

Horizontální rozlišení 470 TV řádků pro NTSC / 460 TV
řádků pro PAL (širokoúhlý záběr)

Filtr Automatický mechanický filtr,
který nepropouští infračervené
světlo

Zaostřovací systém Automatický nebo manuální

Clona Automatická nebo manuální
s režimy pro integraci dlouhých
expozičních časů

Synchronizace Interní nebo externí (V‑Lock)

Doporučené osvětlení 100 až 100 000 lx

Poměr signál/šum 50 dB nebo více

Kompenzace protisvětla (BLC) Zapnuto/vypnuto

Vyvážení bílé Automatické

Automatické řízení zisku (AGC) -3 až -28 dB, kroky po 2 dB

Ovládání clony 16 kroků

Modul s 18× optickým zoomem

Objektiv F = 4,1 mm (širokoúhlý záběr) až 73,8 mm
(teleobjektiv), F/1,4 až F/3,0

Zoom 18× optický (12× digitální)

Zorný úhel 48° (krajní poloha pro širokoúhlý záběr) až 2,8°
(krajní poloha pro teleobjektiv)

Minimální
osvětlení

0,7 lx (F/1,4, 1/60 s pro NTSC, 1/50 s pro PAL),
0,11 lx (F/1,4, 1/4 s pro NTSC, 1/3 s pro PAL),
0,01 lx nebo méně (F/1,4, 1/4 s pro NTSC, 1/3 s
pro PAL, ICR zapnuto)

Expoziční čas 1/1 až 1/10 000 s (22 kroků) pro NTSC, PAL
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Modul s 36× optickým zoomem

Objektiv F = 3,4 mm (širokoúhlý záběr) až 122,4 mm
(teleobjektiv), F/1,6 až F/4,5

Zoom 36× optický (12× digitální)

Zorný úhel 57,8° (krajní poloha pro širokoúhlý záběr) až 1,7°
(krajní poloha pro teleobjektiv)

Minimální
osvětlení

1,4 lx (1/60 s pro NTSC, 1/50 s pro PAL), 0,1 lx
(1/4 s pro NTSC, 1/3 s pro PAL), 0,01 lx nebo
méně (1/4 s pro NTSC, 1/3 s pro PAL, ICR
zapnuto)

Expoziční čas 1/4 až 1/10 000 s (20 kroků) pro NTSC, 1/3 až
1/10 000 s (20 kroků) pro PAL

Funkce*

Automatické převrácení Ano

Manuální převrácení Ano

Předvolená nastavení 64 telemetrických
přednastavených poloh s využitím
technologie založené na rezolveru
(používajících protokol FV,
10 přednastavených poloh
kamery umožňujících
automatické rozpoznávání
registračních značek, korekci
barev atd.)

Přednastavené pochůzky 6 pochůzek, každá až s 32
přednastavenými polohami

Názvy sektorů Ano (64 sektorů), každý název
20 znaků

Názvy přednastavených poloh Popis pro každou
z 64 přednastavených poloh
o délce 20 znaků

Výchozí poloha Ano (přednastavená poloha 1
nebo pochůzka)

Komunikace a protokoly

Komunikace RS485 / RS422

Řídicí protokol K dispozici jsou kamery
s protokoly Bosch, Pelco P/D
nebo FV.
Protokol kamery je nutné určit
před zakoupením a uživatel jej
nemůže změnit.
Kamera Bosch vyžaduje, aby byl
do napájecího zdroje (dodáván
samostatně) instalován převodník
z protokolu Bi-Phase na protokol
RS485 (MIC-BP4).

Možnost propojení

Obraz Koaxiální přes kombinovaný kabel

Telemetrie Kroucená dvoulinka. Simplexní,
poloduplexní nebo duplexní
provoz přes kombinovaný kabel

Napájení Přes kombinovaný kabel

Poplachy

Poplachové vstupy 1 vstup pro ochranný kontakt
(další vstupy jsou možné při
použití volitelné poplachové karty
v napájecím zdroji)

Komunikace při poplachu Ochranný kontakt (uzemnění)

Mechanické hodnoty

Pohonná jednotka Vestavěný motorový pohon pro
otáčení a naklánění

Úhel otáčení 360°, souvislé otáčení

Rychlost otáčení Až 90° za sekundu (proměnná)

Úhel naklánění 240°

Rychlost naklánění 0,2° až 90° za sekundu
(proměnná)

Řízení rychlosti Regulační elektronika se zpětnou
vazbou

Přesnost přednastavených poloh Lepší než ±0,56°

Proporcionální otáčení/naklánění
k transfokaci

Ano

Fyzické parametry

Konstrukční materiál Masivní hliník

Okénko Tvrzené ploché sklo

Standardní barvy Standardní černá (odstín
RAL9005)

Standardní povrchová úprava Prášková barva

Rozměry (š × v × h) 286 × 523,6 × 189 mm (včetně
širokého adaptéru pro připojení
elektroinstalační trubky)

Hmotnost 15,5 kg (včetně základny
s montážními otvory na roztečné
kružnici o průměru 101,6 mm
a dodaného širokého adaptéru
pro připojení elektroinstalační
trubky)

Prostředí

Provozní teplota -20 °C až +60 °C

Odolnost proti povětrnostním
vlivům

NEMA 4x / IP68
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Elektrické hodnoty

Vstupní napětí 18 V AC

Příkon Max. 25,2 W

Informace o objednání

MIC440AXBUD14618N Kamera s certifikací ATEX řady
MIC440
Kamera řady MIC s 18× optickým zoomem, do
výbušného prostředí, černá barva, montáž ve
vzpřímené poloze, protokol Pelco, instalovaný stěrač,
NTSC
Číslo objednávky MIC440AXBUD14618N

MIC440AXBUD14618P Kamera s certifikací ATEX řady
MIC440
Kamera řady MIC s 18× optickým zoomem, do
výbušného prostředí, černá barva, montáž ve
vzpřímené poloze, protokol Pelco, instalovaný stěrač,
PAL
Číslo objednávky MIC440AXBUD14618P

MIC440AXBUD14636N Kamera s certifikací ATEX řady
MIC440
Kamera řady MIC s 36× optickým zoomem, do
výbušného prostředí, černá barva, montáž ve
vzpřímené poloze, protokol Pelco, instalovaný stěrač,
NTSC
Číslo objednávky MIC440AXBUD14636N

MIC440AXBUD14636P Kamera s certifikací ATEX řady
MIC440
Kamera řady MIC s 36× optickým zoomem, do
výbušného prostředí, černá barva, montáž ve
vzpřímené poloze, protokol Pelco, instalovaný stěrač,
PAL
Číslo objednávky MIC440AXBUD14636P

MIC440AXBUP14618N Kamera s certifikací ATEX řady
MIC440
Kamera řady MIC s 18× optickým zoomem, do
výbušného prostředí, černá barva, montáž ve
vzpřímené poloze, protokol Bosch, instalovaný stěrač,
NTSC
Číslo objednávky MIC440AXBUP14618N

MIC440AXBUP14618P Kamera s certifikací ATEX řady
MIC440
Kamera řady MIC s 18× optickým zoomem, do
výbušného prostředí, černá barva, montáž ve
vzpřímené poloze, protokol Bosch, instalovaný stěrač,
PAL
Číslo objednávky MIC440AXBUP14618P

MIC440AXBUP14636N Kamera s certifikací ATEX řady
MIC440
Kamera řady MIC s 36× optickým zoomem, do
výbušného prostředí, černá barva, montáž ve
vzpřímené poloze, protokol Bosch, instalovaný stěrač,
NTSC
Číslo objednávky MIC440AXBUP14636N

MIC440AXBUP14636P Kamera s certifikací ATEX řady
MIC440
Kamera řady MIC s 36× optickým zoomem, do
výbušného prostředí, černá barva, montáž ve
vzpřímené poloze, protokol Bosch, instalovaný stěrač,
PAL
Číslo objednávky MIC440AXBUP14636P

MIC440AXBUW14618P Kamera s certifikací ATEX řady
MIC440
Kamera řady MIC s 18× optickým zoomem, do
výbušného prostředí, černá barva, montáž ve
vzpřímené poloze, protokol FV, instalovaný stěrač, PAL
Číslo objednávky MIC440AXBUW14618P

MIC440AXBUW14636P Kamera s certifikací ATEX řady
MIC440
Kamera řady MIC s 36× optickým zoomem, do
výbušného prostředí, černá barva, montáž ve
vzpřímené poloze, protokol FV, instalovaný stěrač, PAL
Číslo objednávky MIC440AXBUW14636P

Hardwarové příslušenství

MIC-SPR Rozpěrná deska
Rozpěrná deska vhodná pro povrchovou montáž na
cihlové zdivo
Číslo objednávky MIC-SPR

MIC‑CMB‑B Držák pro rohovou montáž
Držák pro rohovou montáž, černá barva (odstín
RAL9005)
Číslo objednávky MIC-CMB-B

MIC‑CMB‑W Držák pro rohovou montáž
Držák pro rohovou montáž, bílá barva (odstín
RAL9003)
Číslo objednávky MIC-CMB-W

MIC-PMB Držák pro montáž na sloup
Přechodová deska pro montáž na sloup (obsahuje
2 upevňovací pásky o délce 455 mm pro sloupy
o průměru 75 až 145 mm)
Číslo objednávky MIC-PMB

MIC‑WMB‑B Držák pro montáž na stěnu
Držák pro montáž na stěnu, černá barva (odstín
RAL9005)
Číslo objednávky MIC-WMB-B

MIC‑WMB‑W Držák pro montáž na stěnu
Držák pro montáž na stěnu, bílá barva (odstín
RAL9003)
Číslo objednávky MIC-WMB-W
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MIC-BP4 Převodník protokolu Bi-Phase
Převodník protokolu Bi-Phase pro napájecí zdroje
kamer řady MIC jiných než infračervených verzí
Číslo objednávky MIC-BP4

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
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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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