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1 Säkerhet
1.1 Om den här handboken

Den här handboken har sammanställts med stor noggrannhet och informationen i den har
noggrant verifierats. Texten var fullständig vid tryckningen. På grund av det pågående
utvecklingsarbetet av produkterna kan innehållet i denna handbok ändras utan föregående
meddelande. Bosch Security Systems påtar sig inget ansvar för skador som uppstår direkt
eller indirekt på grund av fel, försummelser eller avvikelser mellan handboken och den
beskrivna produkten.

1.2 Juridisk information
Copyright
Den här handboken tillhör Bosch Security Systems Inc. och är skyddad av upphovsrättslagar.
Med ensamrätt.
Varumärken
Alla maskinvaru- och programproduktnamn som används i det här dokument är troligen
registrerade varumärken och måste hanteras i enlighet med det.

1.3 Säkerhetsanvisningar
I den här handboken används följande symboler och aviseringar till att uppmärksamma
specialsituationer:

Fara!
Hög risk: Den här symbolen anger omedelbar fara som "Farliga spänningsnivåer" inuti
produkten. Om du inte tar hänsyn till detta leder det till elektriska stötar, allvarliga eller
livshotande kroppsskador.

!

Varning!
Mellanhög risk: Visar på en potentiellt farlig situation. Om den inte undviks kan den leda till
mindre eller måttliga skador.

!

Viktigt!
Låg risk: Visar på en potentiellt farlig situation. Om den inte undviks kan den leda till skador
på egendom eller risk för skador på enheten.

Obs!
Den här symbolen ger information eller representerar en bolagspolicy som direkt eller indirekt
har samband med personalens säkerhet eller skydd av egendom.
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1.4 Viktiga säkerhetsinstruktioner
Läs, följ och behåll alla följande säkerhetsinstruktioner. Beakta alla varningar på enheten och i
driftsinstruktionerna innan den används.

!

Viktigt!
MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT KOPPLA BORT STRÖMKÄLLAN NÄR
ENHETEN INSTALLERAS.

!

Viktigt!
Installationen måste utföras av kvalificerad personal och uppfylla standarderna ANSI/NFPA 70
(National Electrical Code® (NEC)), Canadian Electrical Code, Del I (även kallad CE-kod eller
CSA C22.1) och alla tillämpliga lokala föreskrifter. Bosch Security Systems, Inc. påtar sig
inget ansvar för eventuella skador eller förluster som orsakats av felaktig eller olämplig
installation.

!

Varning!
INSTALLERA EXTERNA ANSLUTNINGSKABLAR ENLIGT NEC, ANSI/NFPA70 (FÖR ANVÄNDNING
I USA) OCH KANADAS ELEKTRISKA NORMER, DEL I, CSA C22.1 (FÖR ANVÄNDNING I
KANADA) OCH I ENLIGHET MED LOKALA LANDSNORMER FÖR ALLA ANDRA LÄNDER.
GRENLEDNINGSSKYDD I FORM AV EN 20 A, 2-POLIG LISTAD STRÖMBRYTARE ELLER
GRENSÄKRINGAR KRÄVS SOM EN DEL AV BYGGNADSINSTALLATIONEN. EN LÄTTILLGÄNGLIG
2-POLIG FRÅNKOPPLINGSENHET MED ETT KONTAKTAVSTÅND PÅ MINST 3 MM MÅSTE
MONTERAS.

!

Varning!
EXTERNT KABLAGE MÅSTE DRAS GENOM EN PERMANENT JORDAD KABELKALAN I METALL.

!

Varning!
KAMERAN MÅSTE MONTERAS DIREKT OCH PERMANENT PÅ ETT ICKE-BRÄNNBART
UNDERLAG.

– Kontrollera att enhetens hus är korrekt jordat. Om det finns risk för att produkten
drabbas av blixtnedslag bör du se till att jordledare är korrekt anslutna till fästet på
enhetens bas.

– Rikta inte kameran mot solen. Bosch Security Systems kan inte hållas ansvarigt för
eventuella skador som uppstår på kameror som har varit riktade direkt mot solen.

!

Varning!
För inte tillbaka kameran manuellt
Motor-/kugghjulskombinationerna som används i MIC-kameror har utformats för att ge en
jämn kamerarörelse för panorering/lutning under drift. Kugghjulen är inte utformade för att
under några omständigheter föras tillbaka manuellt.
Det kan gå att föra tillbaka enheter utan strömförsörjning, men det finns inga garantier för att
det fungerar på alla enheter. Vissa enheter kan till och med övergå till ett "låst" mekaniskt
läge.
Om det händer kopplar du bara på strömmen till kameran. Funktionerna för panorering/
lutning av kameran ska nu fungera som förväntat.
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– Före transport ska kameran strömsättas och kulan roteras så att fönstret pekar mot
bottenplattan. Det blir då lättare att skydda torkaren och fönstret under transporten.

!

Varning!
Rörliga delar!
Rörliga delar kan innebära risk för skador och därför bör enheten monteras så att den endast
är åtkomlig för tekniker/installatör.

1.5 Viktiga anmärkningar

Tillbehör - Placera inte enheten på ostadiga ställningar, stativ, hållare eller
fästen. Enheten kan falla ner och få eller orsaka allvarliga skador. Använd
endast de monteringsdelar som tillverkaren anger. Om du använder en vagn
måste du vara försiktig när du flyttar vagnen och enheten så att den inte
välter och skadas. Om vagnen stannas hastigt, utsätts för alltför stor kraft
eller körs på ojämnt underlag kan vagnen med enheten välta. Montera
enheten enligt installationsanvisningarna.

Allpolig strömbrytare – Anslut en allpolig strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst
3 mm för varje pol till byggnadens elnät. Om huset behöver öppnas använder du den allpoliga
strömbrytaren som huvudströmbrytare för att koppla ifrån strömmen.
Kamerasignal - skydda sladden med ett primärt skydd om signalen ska skickas längre än ca 40
meter, i enlighet med NEC800 (CEC avsnitt 60).
Koaxialjordning:
– Om ett yttre kabelsystem ansluts till enheten ska kabelsystemet jordas.
– Anslut utomhusutrustning till enhetens ingångar endast efter det att enhetens

jordanslutning anslutits till ett jordat uttag eller jordningsterminalen anslutits ordentligt
till jord.

– Koppla ifrån enhetens ingående anslutningar från utomhusutrustning innan jordkontakten
eller jordpolerna kopplas ifrån.

– Följ tillämpliga säkerhetsföreskrifter, som att jorda alla utomhusenheter som ansluts till
den här enheten.

Avsnitt 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA Nr. 70, innehåller information om korrekt
jordning av fästanordning och hållare, jordning av koaxialkabeln till en urladdningsenhet,
storlek på jordledare, placering av urladdningsenhet, anslutning till jordelektroder och krav på
jordelektroden.

Avfallshantering
Din Bosch-produkt är konstruerad och tillverkad av material och
komponenter av hög kvalitet som kan återanvändas.
Den här symbolen betyder att uttjänta elektroniska och elektriska enheter
inte får slängas tillsammans med hushållssopor.
I EU finns redan separata insamlingssystem för uttjänta elektroniska och
elektriska produkter. Lämna de uttjänta enheterna på din lokala
återvinningscentral.

Elektrostatiskt känslig komponent - Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder vid hantering av CMOS/
MOSFET för att undvika elektrostatisk urladdning. OBS! Jordande handledsband måste bäras
och ESD-säkerhetsföreskrifter följas vid hantering av kretskort som är känsliga för statisk
elektricitet.
Säkringsklass – Som skydd för enheten ska ledningskretsen vara avsäkrad med en säkring på
högst 16 A. Det ska överensstämma med NEC800 (CEC avsnitt 60).
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Värmekällor - Installera inte enheten nära värmekällor som radiatorer, värmeelement eller
annan utrustning (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
Flytt – Bryt strömmen innan enheten flyttas. Var försiktig när du flyttar enheten. Överdriven
kraft eller stötar kan skada enheten.
Utomhussignaler - Installation för utomhussignaler, speciellt ifråga om avståndet från ström-
och belysningsledare och överspänningsskydd, ska överensstämma med NEC725 och NEC800
(CEC regel 16-224 och CEC avsnitt 60).
Permanent ansluten utrustning – Installera en lättåtkomlig frånkopplingsenhet i byggnadens
elnät.
Strömsladdar - Placera inte kameran nära luftledningar, strömkretsar eller elbelysning och inte
heller där den kan komma i kontakt med sådana strömledningar, kretsar, eller belysning.
Videoavbrott – Videoavbrott är en naturlig del i digitala videoinspelningar. Därför kan Bosch
Security Systems inte hållas ansvarigt för skador som uppkommer genom att videoinformation
saknas.
För att minimera risken för förlust av digital information rekommenderar vi att flera,
redundanta inspelningssystem används, samt rutiner för säkerhetskopiering av all analog och
digital information.
Föremål eller vätska i enheten – Med undantag för kontakten på basenheten kan kameran
utsättas för icke-korrosiva vätskor utan risk för skador. Tryck aldrig in något föremål i
kontakten på kamerans bas eftersom det kan skada kontaktstiften och förhindra att kameran
fungerar korrekt.
Strömkällor – Använd endast den strömkälla som anges i den här handboken/på
märketiketten. Kontrollera att strömförsörjningskabelns märkspänning är lämplig för enheten.
Koppla bort strömmen från den kabel som ska anslutas till enheten innan du fortsätter.
– Använd endast rekommenderade eller godkända strömkällor för enheter med extern
strömförsörjning.
– För enheter som använder strömbegränsade strömkällor måste dessa uppfylla EN 60950.
Alternativ strömförsörjning kan orsaka brand eller elektriska stötar.
– För enheter med 24 V AC ska inspänningen inte överstiga ±10 % (eller 28 V AC). Kablage
som tillhandahålls av användaren måste uppfylla lokala elföreskrifter (strömstyrka klass 2).
Jorda inte strömkällan vid väggkontaktens stift eller vid stiften i enhetens elkontakt.
– Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning du ska använda kontaktar du
återförsäljaren eller det lokala elbolaget.
Blixtnedslag– Som extra skydd vid åskväder eller när enheten lämnas obevakad och oanvänd
under en längre tid ska du dra ur kontakten och koppla från kabelsystemet. Då kan enheten
inte skadas av blixtnedslag och överbelastning av kraftledningen.
Vatten – Installera inte kameraströmförsörjningen i närheten av vatten, till exempel nära
badkar, tvättställ eller simbassänger. Nätaggregaten är IP65-klassade och lämpar sig för
utomhusinstallation, men av säkerhetsskäl rekommenderar Bosch att de installeras i ett
lämpligt skyddsskåp. Kameran har IP68-klassad tätning och kan användas i fuktiga miljöer eller
utomhus, så länge som basenhetens kabelanslutning är ordentligt tätad.
Ventilation – Kameran är helt försluten och inga särskilda åtgärder behöver vidtas när det
gäller ventilationen.
Skada som kräver service – Koppla ifrån enheten från huvudströmkällan och lämna enheten
till kvalificerad servicepersonal om en skada på enheten skulle uppstå, till exempel om:
– nätsladden eller stickkontakten skadats;
– vätska spillts i enheten;
– föremål fallit ner i enheten;
– enheten har tappats, eller om kapslingen eller skåpet som utrustningen är placerad i
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skadats;
– enheten uppvisar avsevärt försämrade prestanda;
– enheten inte fungerar normalt trots att användaren följt driftsinstruktionerna
Service - Försök inte att själv utföra serviceåtgärder på enheten. Service ska endast utföras av
kvalificerad servicepersonal.

!

Varning!
Dessa nätaggregat är INTE explosionssäkra och måste installeras på avstånd från miljöer där
explosionsrisk föreligger.

!

Viktigt!
Använd endast nätaggregatet som angetts för just din kameramodell.

!

Viktigt!
MIC440-kameran är utformad för användning med brandfarliga gaser och ångor och omfattas
av explosionsgrupperna IIA, IIB och IIC och temperaturklass T6. Produkten är certifierad för
användning inom temperaturområdet -20 till +60 °C och får inte användas utanför detta
intervall.

!

Varning!
Bosch rekommenderar att kabeln ansluts till enheten innan enheten monteras på plats.

!

Viktigt!
Kopplingslådor och kapslingar som används vid montering av strömförsörjningen eller för att
separera ledare MÅSTE ha rätt klassning för installationen. MIC-nätaggregatets kapsling är
inte Exd-klassad och måste placeras i en certifierad kapsling om nätaggregatet installeras i ett
område där explosionsrisk föreligger.
Som extra skydd vid installation i miljöer där explosionsrisk föreligger måste lämpliga
skyddsrör av metall användas externt vid anslutning av kompositkabeln från nätaggregatet till
den Exd-klassade kabelförskruvningen (medföljer ej) i den djupa röradaptern (MIC-DCA).

Obs!
Bosch Security Systems rekommenderar inte att den skärmade kompositkabeln används när
avståndet mellan MIC-kameran och MIC-nätaggregatet är större än 25 m.

!

Varning!
Använd endast beslag och monteringsfästen från Bosch för att minimera risken för korrosion
på kamerahuset.
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Obs!
MIC-kameror måste fästas på något av följande underlag:
- Betong (solid/gjuten) -
Betongmurverk (betongblock) -
Tegel (alla typer) 
- Metall (stål/aluminium, minst 1/8-tum tjock)

!

Viktigt!
Risk för blixtnedslag
Om kameran installeras på ett mycket utsatt läge där blixten kan slå ned, Bosch
rekommenderar installera då en separat åskledare inom 0,5 m från kameran och minst 1,5 m
högre än kameran. En bra jordningsanslutning till själva kamerahuset ger skydd mot skador
som kan uppstå vid efterföljande blixtnedslag. Själva kamerahuset är konstruerat för att klara
av ett sekundärt blixtnedslag. Om rätt åskskydd används ska inga skador på den inbyggda
elektroniken och kameran uppstå.

!

Varning!
Se till att inte skada lacken på kamerahuset eller fästet.

!

Varning!
Kameran måste vara jordad för att uppfylla normerna för EMC-immunitet.

!

Viktigt!
Den upprätta enheten kan monteras med klotkameran uppåt eller nedåt. För en klotkamera
som installerats vänd nedåt kan kamerans lutningsaxel roteras 180° så att bilden visas
korrekt. Mer information finns i Konfigurera kameran för inverterad användning.

!

Varning!
Det är viktigt att kamerans anslutningar och bas är helt tätade så att inget vatten tränger in.
Vatten som kommer in i kontakten tenderar att orsaka korrosion på kontaktstiften, vilket leder
till otillförlitlig drift av kameraenheten. Detta är särskilt viktigt för kameror som är monterade i
inverterad riktning.

Fara!
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Minska risken för elektriska stötar genom att koppla bort strömmen innan du öppnar eller
arbetar med ett nätaggregat. Strömmen måste kopplas bort innan du byter ut säkringar i MIC-
nätaggregatet. Nätaggregat matas med ström när nätsladden är ansluten till strömkällan.
MIC-nätaggregat har en separat skyddskåpa som täcker strömkabelingångens terminalblock
(HD1). Endast personer med lämplig behörighet bör avlägsna denna och ansluta nätkabeln.
Kåpan MÅSTE sättas tillbaka ordentligt igen innan du slår på strömmen.
Nätkabelns ledare får ha en maxstorlek på 12 AWG.
Grenledningsskydd som har en tvåpolig 15 A kretsbrytare eller grensäkringar krävs. En
lättillgänglig tvåpolig brytarenhet med ett kontaktavstånd på minst 3 mm måste monteras
externt på utrustningen.
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!

Varning!
Enligt UL-standarder och -klassificeringar måste alla externa kablar (ström och I/O-kablar) för
installationen dras separat genom olika permanenta, jordade skyddsrör av metall (medföljer
inte).

!

Viktigt!
Med undantag för förbindelserna för jord och värmare samt tillämpliga säkringar, har MIC-
nätaggregaten inga delar som kan justeras av användaren. MIC-kameror har inga delar som
användaren kan utföra underhåll på.

!

Viktigt!
Bosch rekommenderar att du använder en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) under
installationen av MIC-kameror/-nätaggregat.

Obs!
För att uppfylla kraven i IP-märkningen för nätaggregatets kapsling bör du endast installera
angivna eller kända ledningshubbar och beslag med samma miljöklassning som kapslingen
enligt hubbens respektive beslagets installationsanvisningar.

Obs!
I installationshandboken för strömförsörjning av MIC-serien som medföljer nätaggregatet finns
fullständig information om hur du installerar ett nätaggregat i MIC-serien och ansluter till en
MIC-kamera.

Obs!
Anslut inte MIC IR-enheter till ett MIC-nätaggregat när värmaren (tillval) har aktiverats,
eftersom det kan skada kamerorna. Se till att ett IR-nätaggregat används med en MIC-IR-
kameraenhet. Värmare finns endast för MIC612-kameror.

Obs!
Använd endast UL-klassade och vattentäta avlastningar för skyddsrör till nätaggregatet för att
säkerställa att inget vatten kan tränga in. Du måste använda vattentäta skyddsrör och beslag
enligt NEMA 6P eller för att uppfylla IP68-standarden.

Obs!
Du får inte sträcka ut eller kapa, eller på annat sätt hindra, jordförbindelsen (visas på bilden
nedan) till insidan av locket och till jordningsterminalen.

!

Viktigt!
Endast installationer med skyddsrör uppfyller UL-standarderna. Om du väljer att använda en
nätsladd utan skyddsrör (rekommenderas inte) monterar du NPT-kabelförskruvningen på 1/2
tum (medföljer) istället för blindpluggen. Obs! Det är lättare att föra in nätsladden genom
kabelförskruvningen utanför kapslingen och sedan ansluta förskruvningen till kapslingen.
Kontrollera att kabelförskruvningarna har plats för kablarna (cirka 60 mm på vardera sida av
kapslingen).
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!

Viktigt!
TA INTE BORT locket från kameran och för inte tillbaka panorerings- eller lutningsaxeln
manuellt. Om du gör det upphör garantin att gälla. Om kameran förs tillbaka kan också
kuggarna på de inre kugghjulen skadas.

!

Viktigt!
BiPhase-skärmningen får endast anslutas till huvudänden.

Obs!
Detta är en klass A-produkt. I hemmamiljö kan den här produkten orsaka radiostörning, vilket
användaren bör vidta lämpliga åtgärder mot.

Obs!
Detta är en klass A-produkt. Son utilisation dans une zone résidentielle risque de provoquer
des interférences. Le cas échéant, l’utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour y
remédier.

FCC- & ICES-information
(Endast modeller för USA och Kanada)
Enheten uppfyller reglerna i del 15 i FCC-reglerna. Funktionen beror på följande
förutsättningar:
– enheten kanske inte orsakar skadliga störningar och
– enheten måste acceptera alla störningar som tas emot, inklusive störningar som kan

orsaka försämrad funktionalitet.
OBS! Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för en digital enhet som tillhör
Klass A enligt Del 15 i FCC-reglerna och ICES-003 i Industry Canada. Dessa begränsningar är
avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används kommersiellt.
Utrustningen alstrar, använder och kan utstråla radioenergi och kan orsaka störningar av
radiokommunikation om den inte monteras och används i enlighet med instruktionerna.
Användningen av utrustningen i ett bostadsområde orsakar sannolikt skadliga störningar i
vilket fall användaren måste avhjälpa detta på egen bekostnad.
Avsiktliga eller oavsiktliga ändringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är
ansvarig för överensstämmelsen får inte utföras. Alla sådana ändringar kan upphäva
användarens rätt att bruka utrustningen. Vid behov ska användaren rådgöra med
återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om lämpliga åtgärder.
Hjälp för användaren finns i följande broschyr från Federal Communications Commission: How
to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. Broschyren finns att beställa från U.S.
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

Ansvarsfriskrivning UL
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") har inte testat prestanda eller tillförlitlighet vad gäller
säkerhet och signaler för den här produkten. UL har endast testat brand-, stöt- och
olycksfallsrisker enligt Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL
60950-1 . UL-certifiering täcker inte prestanda och tillförlitlighet vad gäller säkerhet eller
signaler för den här produkten.
UL GÖR INGA UTFÄSTELSER, GER INGA GARANTIER OCH UTFÄRDAR INGA CERTIFIKAT VAD
GÄLLER PRESTANDA ELLER TILLFÖRLITLIGHET FÖR SÄKERHETS- OCH SIGNALRELATERADE
FUNKTIONER FÖR DEN HÄR PRODUKTEN.
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1.6 Säkerhetsinformation som är specifik för explosionsskydd

!

Varning!
ÖPPNA INTE PRODUKTENS HUS!
Inga reparationer som kräver att produktens hus öppnas är tillåtna.
Underlåtenhet att iaktta denna försiktighetsåtgärd leder till att certifieringen och garantin
upphör att gälla.

Produkten är certifierad för användning inom temperaturområdet -20 till +60 °C och får inte
användas utanför detta intervall.
Certifieringen av denna utrustning bygger på underhåll av flamvägar och användning av
följande material i konstruktionen av utsatta delar: aluminium (BS-EN755 1997 6082T6);
rostfritt stål (BS-EN10088 nr.1.4404). De största mellanrummen (Ic) för de cylindriska
flamvägarna är mindre än vad som krävs enligt tabell A i EN 60079-1:2007, vilket förklaras
nedan:

Flamväg Maximalt mellanrum
(mm)

Mellan hålet på lutningsenhetens mitt och axeln till
lutningsenhetens lagerhus (2 st)

0.089

Mellan hålet för kragarmen och axeln för lutningsenhetens resolver 0.061

Mellan hålet för kragarmen och kragarmsaxelns blindlock 0.061

Mellan hålet för kragarmen och vevaxeln 0.061

Mellan panoreringsenhetens översta hål och vevaxeln (2 st) 0.061

Mellan kåpans översta hål och torkarmotorns monteringsaxel 0.060

Mellan torkarmotorns monteringshål och basenhetens flänsaxel 0.100

Panoreringsenheten ska förankras vid den översta delen av panoreringsenheten med
skruvhuvud M5 – 0,8 x 10 mm långa specialfästen av S316 rostfritt stål klass A4/70.
Om det är troligt att utrustningen kommer i kontakt med aggressiva ämnen (till exempel sura
vätskor eller gaser som kan angripa metaller, eller lösningsmedel som kan påverka
polymermaterial) är användaren ansvarig för att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder som
förhindrar att utrustningen påverkas negativt, vilket säkerställer att det skydd som
tillhandahålls av utrustningen inte äventyras. "Lämpliga försiktighetsåtgärder" omfattar
regelbundna kontroller som en del av rutinmässiga inspektioner eller att läsa i datablad för
materialet om det är motståndskraftigt mot specifika kemikalier.
Kameran är utformad för användning med brandfarliga gaser och ångor som omfattas av
explosionsgrupperna IIA, IIB och IIC med temperaturklass T1 till T6.
Enheterna måste ha följande certifieringsmärkning: SIRA05ATEX1300X Exd IIC T6 Ta -20 ºC
till +60 ºC Gb.

EG-direktiv
MIC kameran uppfyller följande EG-direktiv:
– EMC-direktiv (2011/108/EG)
– Maskindirektiv (2006/42/EG)
– Lågspänningsdirektiv (2006/95/EG)
– RoHS (begränsning av farliga ämnen) 2011/65/EG
– WEEE (elektriskt och elektroniskt avfall) 2002/96/EG



MIC440 Explosion-protected Camera Säkerhet | sv 13

Bosch Security Systems Operation Manual 2016.09 | 8.3 |

1.7 Kundtjänst och service
Om enheten behöver service kontaktar du närmaste Bosch Security Systems-servicecenter för
godkännande av retur och leveransinstruktioner.
Servicecenter
USA
Telefon: 800-366-2283 eller 585-340-4162
Fax: 800-366-1329
E-post: cctv.repair@us.bosch.com
Kundtjänst
Telefon: 888-289-0096
Fax: 585-223-9180
E-post: security.sales@us.bosch.com
Teknisk support
Telefon: 800-326-1450
Fax: 585-223-3508 eller 717-735-6560
E-post: technical.support@us.bosch.com
Reparationscenter
Telefon: 585-421-4220
Fax: 585-223-9180 eller 717-735-6561
E-post: security.repair@us.bosch.com
Kanada
Telefon: 514-738-2434
Fax: 514-738-8480
Europa, Mellanöstern och Afrika
Kontakta din lokala återförsäljare eller Bosch-säljkontor. Använd den här länken:
http://www.boschsecurity.com/startpage/html/europe.htm
Asien och Stillahavsområdet
Kontakta din lokala återförsäljare eller Bosch-säljkontor. Använd den här länken:
http://www.boschsecurity.com/startpage/html/asia_pacific.htm

Mer information
För ytterligare information kontaktar du närmaste Bosch Security Systems eller besök vår
webbplats på www.boschsecurity.com



14 sv | Packa upp MIC440 Explosion-protected Camera

2016.09 | 8.3 | Operation Manual Bosch Security Systems

2 Packa upp
– Utrustningen ska packas upp och hanteras varsamt. Kontrollera att förpackningens utsida

inte är skadad. Meddela speditören omedelbart om en artikel ser ut att ha skadats under
transporten.

– Bekräfta att alla delar i listan Artikellista ingår, se nedan. Meddela omedelbart en
kundtjänst- eller försäljningsmedarbetare på Bosch Security Systems om någon artikel
saknas.

– Använd inte produkten om någon komponent verkar skadad. Kontakta Bosch Security
Systems om varorna är skadade.

– Originalemballaget är den säkraste behållaren som kan användas för att transportera
enheten och måste användas om enheten returneras för service. Spara den för eventuellt
framtida bruk.

!

Viktigt!
Var extra försiktig vid lyft eller flytt av MIC440-kameror på grund av deras vikt (15,5 kg).

2.1 Artikellista

Antal Del

1 MIC440 med Exd-klassad DCA monterad

1 Snabbinstallationshandbok

1 Installationshandbok till MIC Series 440

1 USB till RS-485-omvandlarsats

4 M3 x 25 mm skruvar i rostfritt stål

1 Nebar-packning

2.2 Ytterligare produkter som krävs
Monteringstillbehör säljs också separat av Bosch. (En lista finns i kapitlet Produktbeskrivning.)
Användare måste skaffa allt kablage för strömförsörjning, video och telemetri.
I följande tabell visas ytterligare produkter (säljs separat av Bosch) som krävs för användning
av varje MIC-kamera:

Antal Produkt Artikelnummer Storlek

1 per kamera Skärmad kompositkabel för MIC kameror
(Se modellnummer och längder till höger.)

MIC-CABLE-2M 2 m

MIC-CABLE-10M 10 m

MIC-CABLE-20M 20 m

MIC-CABLE-25M 25 m

Antal Produkt Artikelnummer

1 per kamera Nätaggregat för MIC-kameror
MIC-240PSU-2, 
MIC-115PSU-2,
MIC-24PSU-2
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!

Varning!
Dessa nätaggregat är INTE explosionssäkra och måste installeras på avstånd från miljöer där
explosionsrisk föreligger.

2.3 Extra verktyg krävs
Följande tabell anger övriga verktyg (tillhandahålls inte av Bosch) som krävs eller kan krävas
för att installera en MIC-kamera:

Antal Del

1 13 mm skiftnyckel för montering av bultar

1 3 mm skruvmejsel för terminalblock i MIC-nätaggregatet

1 8 mm skruvmejsel för fästskruvar för MIC-nätaggregatets kapsling

1 Silikontätning för att säkerställa vattentät försegling [om du inte använder
Nebar-packningen]

1 PTFE-tejprulle
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3 Produktbeskrivning
MIC Series 440-kamerorna är högpresterande, väderbeständiga, tåliga, fullt fungerande dag/
natt PTZ-kameror som har utformats för att ge en pålitlig, robust och högkvalitativ
övervakningslösning för extrema säkerhetstillämpningar.
MIC440-modellerna har en 18x eller 36x optisk zoom (12x digital) och flexibla
monteringsalternativ (upprätt eller inverterad) för att uppnå det perfekta siktfältet.
MIC440-kamerorna uppfyller kraven i ATEX-direktivet 4/9/EG Exd IIC T6 och CSA klass I,
avdelning 1, grupperna CD, klass II, avdelning 1, grupperna EFG, T6, för säker användning i
områden som olje-, gas- och kemiprocessindustrier och petrokemiska raffinaderier, där
explosionsrisk föreligger.
MIC-kamerorna är precisionstillverkade efter exakta specifikationer och erbjuder många
fördelar jämfört med traditionella dome- och PTZ-kameror. Kamerahuset är kompakt,
sabotageskyddat och av formgjutet aluminium. Det är klassificerat enligt branschledande IP68
och förbehandlat och därefter sprutlackerat med polyester (svart, vit eller grå). Borstfri
motorteknik säkerställer extra tillförlitlig drift med full 360° kontinuerlig panorering och upp
till 320° lutning. Det optiskt perfekta, platta sökarfönstret och den integrerade torkaren
garanterar att knivskarpa bilder fås även under de mest krävande miljöförhållandena.
Torkarblad av silikon med lång livslängd som är monterade på en fjäderbelastad arm är
standardutrustning på alla MIC kameror.
Följande tabell anger alla tillvalstillbehör för MIC-kameror. Se databladen för varje tillbehör för
mer information. Vissa tillbehör kanske inte är tillgängliga i alla regioner.

MIC-ALM Kort med spolarpump och larm för strömförsörjningsenhet utan IR; 8
ingångar.

MIC-WKT Spolarsats innehållande monteringsfäste, munstycke och driftkort för
rengöringspump.

MIC-BP4 Boschs BiPhase-omvandlarkort för MIC-nätaggregat med en tillgänglig
kortplats.

MIC440SUNSHIELD
Ett tvådelat solskydd av plast för extra skydd av MIC-kameror i soliga klimat.
Levereras med beslag, brickor och fästskruvar i rostfritt stål.
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4 Installation av en MIC440-kamera
Det här kapitlet innehåller en översikt över installationen av en MIC440-kamera.

!

Viktigt!
MIC440-kameran är utformad för användning med brandfarliga gaser och ångor och omfattas
av explosionsgrupperna IIA, IIB och IIC och temperaturklass T6. Produkten är certifierad för
användning inom temperaturområdet -20 till +60 °C och får inte användas utanför detta
intervall.

Även om MIC440-kameran är certifierad för installation i ett miljö där explosionsrisk föreligger
är nätaggregatet inte det. Själva nätaggregatet kan installeras i miljöer både med och utan
explosionsrisk. Om nätaggregatet installeras i en miljö där explosionsrisk föreligger måste det
placeras i en certifierad kapsling som är certifierad för användning i miljöer med
explosionsrisk.

!

Varning!
EXTERNT KABLAGE MÅSTE DRAS GENOM EN PERMANENT JORDAD KABELKALAN I METALL.

4.1 Montera kabelförskruvningen och kabeln
MIC-kompositkabeln (8 mm) som krävs för att ansluta MIC440 till dess nätaggregat består av
två par ledare (24 AWG) plus fyra enkelledare (22 AWG), 2 enkelledare (24 AWG) och en
koaxialledare för videosignalen till ett avstånd på högst 25 m.

!

Varning!
Bosch rekommenderar att kabeln ansluts till enheten innan enheten monteras på plats.

Följ de här stegen för att montera kabelförskruvningen och kabeln:
1. Ta bort de 4x M8-sexkantsskruvarna som håller fast röradaptern (DCA) vid MIC440-

enheten. Avlägsna DCA.
2. För kompositkabelns oterminerade ändar genom det 20 mm gängade genomföringshålet i

DCA. Lämna ungefär 100 mm uppskalad kabel på insidan för anslutning till 12-
stiftskontakten.

3. Skruva i den Exd-klassade kabelförskruvningen i DCA, och lämna ungefär 100 mm kabel
på insidan av DCA så att kontaktdonet obehindrat kan föras in i kontakten på MIC-
basenheten.

4. Anslut 12-stiftskontakten i motsvarande uttag på MIC-basen.
5. Se till att kontakten anslutits ordentligt i kamerans integrerade kontakt. Vrid låsringen

ungefär två och ett halvt varv så att de två kontakterna ansluts ordentligt i varandra.
6. Fäst DCA vid MIC440-enheten med bultar; dra åt de 4x M8-sexkantsskruvarna.
7. Se till att inga kablar fastnat.
8. Se till att kabeln har visst slack i DCA, och dra sedan åt och försegla den Exd-klassade

förskruvningen enligt anvisningarna som medföljde förskruvningen. Enheten med
kabelsvans är nu redo för installation på plats.
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4.2 Installation och konfiguration av nätaggregat i en miljö utan
explosionsrisk
Bilden nedan illustrerar en installation av ett MIC-nätaggregat för MIC440 i en miljö utan
explosionsrisk. Observera att själva kameran är installerad i en miljö där explosionsrisk
föreligger.

Figur 4.1: Installation av MIC-nätaggregat i en miljö utan explosionsrisk

Antal Beskrivning

1 MIC440-kamera

2 Exd-klassad förskruvning

3 Kompositkabel i metallskyddsrör

4 Högsta avstånd 25 mm

5 Miljö med explosionsrisk

6 Exd-klassad barriär

7 Miljö utan explosionsrisk

8 MIC-nätaggregat av standardtyp

4.3 Installation och konfiguration av nätaggregat i en miljö där
explosionsrisk föreligger

!

Viktigt!
Kopplingslådor och kapslingar som används vid montering av strömförsörjningen eller för att
separera ledare MÅSTE ha rätt klassning för installationen. MIC-nätaggregatets kapsling är
inte Exd-klassad och måste placeras i en certifierad kapsling om nätaggregatet installeras i ett
område där explosionsrisk föreligger.
Som extra skydd vid installation i miljöer där explosionsrisk föreligger måste lämpliga
skyddsrör av metall användas externt vid anslutning av kompositkabeln från nätaggregatet till
den Exd-klassade kabelförskruvningen (medföljer ej) i den djupa röradaptern (MIC-DCA).
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Vid installation av nätaggregat i en miljö där explosionsrisk föreligger måste nätaggregatet
med standardkapsling placeras i en lämpligt certifierad kapsling med fyra (4) Exd-klassade
kabelförskruvningar (ingår INTE). Kretskort för nätaggregatet är vanligtvis omkapslade av ett
tredjepartsföretag, i en Exd-klassad kapsling som sedan fabrikscertifieras och levereras till
platsen. Följ instruktionerna från alla tillverkare när du installerar en Exd-klassad kapsling från
tredjepart.
Bilden nedan illustrerar en typisk installation av både en MIC440 och ett MIC-nätaggregat i en
miljö där explosionsrisk föreligger. Observera att nätaggregatets kapsling är certifierad för
användning i miljöer där explosionsrisk föreligger.

Figur 4.2: Installation av MIC-nätaggregat i en miljö där explosionsrisk föreligger

Antal Beskrivning

1 MIC440-kamera

2 MIC440 DCA

3 MIC-väggmonteringsfäste (medföljer inte)

4 Exd-klassad förskruvning
Exd-klassad kabelförskruvning (medföljer inte; behöver specificeras av installatör för att matcha det
inkommande röret)

5 MIC-kompositkabel (längd behöver specificeras; högst 25 m) i metallrör (ingår ej)

6 MIC-PSU

7 Miljö med explosionsrisk

8 Miljö utan explosionsrisk
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Antal Beskrivning

9 Exd-klassad kapsling som certifierats för miljöer utan explosionsrisk (ingår ej)

4.4 Utökat avstånd för MIC-nätaggregat
Användare kan öka avståndet mellan MIC-kameran och MIC-nätaggregatet med hjälp av två
kopplingslådor (tillhandahålls av användaren). Lådorna måste vara vattentäta eller
explosionssäkrade, beroende på lådans modell och fysiska plats. Den andra kopplingslådan
krävs att minska storleken på kabeln och minska antalet röranslutningar till MIC-nätaggregatet.
Alla kablar som används utomhus måste ha ett UV-resistent yttre hölje eller installeras i ett
permanent jordat metallrör. I tabellen nedan finns kameraspecifika rekommendationer för
maximala avstånd och tråddimensioner. Högsta avståndet är avståndet mellan de två
kopplingslådorna som användaren tillhandahåller.

Tråddimensioner 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG

Största avståndet i meter 46 (151) 73 (240) 116 (381) 185 (606)

Maximalt wattantal, MIC440=25,2.

Figur 4.3: Öka det högsta avståndet för MIC-nätaggregatet med två (2) kopplingslådor som tillhandahålls av användaren

(vädertåliga eller explosionssäkra, beroende på modell och fysisk plats)

Nummer Beskrivning

1 Kontrollsystem på huvudänden

2 Standardkablar och -ström

3 MIC-PSU

4 MIC-kompositkabel av standardtyp (HÖGST 2 meter)* i metallskyddsrör

5 Första kopplingslådan – tillhandahålls av användaren (vattentät eller
explosionssäker). 
Se "Observera"-rutorna i början av delkapitlet.)

6 RG59U koaxial

7 RS-485 (2 eller 4 skärmade partvinnade ledare med jord)
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Nummer Beskrivning

8 Strömkablar som styr det högsta avståndet. 
Se tabellen nedan för begränsningar.

9 Andra kopplingslådan – tillhandahålls av användaren (vattentät eller
explosionssäker). 
Se "Observera"-rutorna i början av delkapitlet.)
Den andra kopplingslådan krävs för att minska storleken på kabeln och minska
antalet röranslutningar till MIC-nätaggregatet.

10 MIC-kompositkabel av standardtyp (HÖGST 2 meter)* i metallskyddsrör
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5 Välj monteringsplats och -riktning
5.1 Översikt över monteringsplats

Kamerorna i MIC-serien är utformade för enkel installation på olika platser, som direkt på
byggnader och särskilda CCTV-stolpar. Bosch säljer en komplett serie monteringsfästen som
är konstruerade för att ge kameran optimalt siktfält.
Den vanligaste typen av monteringsplats är högst upp på en särskild CCTV-stolpe, vilket är en
stabil monteringsplattform som minimerar kamerarörelserna. Stolparna har ett stort skåp för
montering av extrautrustning, som nätaggregat.
Kameran kan även monteras på sidan av en lyktstolpe, stolpe eller liknande med
stolpmonteringsfästet (MIC-PMB). Tänk på att gatlyktor ofta utsätts för rörelser och inte är
lämpliga plattformar under alla förhållanden eller för alla tillämpningar.
Andra platser för montering av kameran kan vara ovanpå en byggnad, sidan (väggen) på en
byggnad, ett hörn av en byggnad och under takfoten på en byggnad.
Övervakningskameror är känsliga för vibrationer som orsakas av vinden eller vibrationer från
anordningen som kameran är monterad på. Kameror som är monterade på stolpar, tak och
broar är särskilt utsatta. Bosch ger följande rekommendationer för att stabilisera kameran och
minska effekterna av vibrationer i överförda bilder.

Montering vid stolpar och master
– Använd en stolpe som är utformad för CCTV-kameror.
– Använd inte en avsmalnande stolpe.
– Använd inte en stolpe som det sitter skyltar eller annan utrustning på.
– Kontrollera EPA-klassningen/vindbelastningsdata när du väljer lämplig stolpe.

Takmontering
– Montera kameran på den mest stabila platsen på taket.
– Undvik platser som påverkas av vibrationer från exempelvis luftkonditioneringssystem på

hustak.
– Använd staglinor för att stabilisera kameran mot starka vindar.

Extrema monteringsmiljöer
Unika kameramonteringsplatser som påverkas av extremt starka vindar, tung trafik eller andra
faktorer kan kräva att ytterligare åtgärder vidtas för att stabilisera kameran. Kontakta en
tillverkare som är specialiserad på passiv vibrationsbegränsning med antingen dämpning eller
isolering.
På de tre bilderna nedan visas hur monteringsfästen placeras vid montering av en MIC-kamera.
Kameran (visas inte) sitter i MIC-WMB:s skålformade hållare.
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Figur 5.1: Typisk stolpmontering (från vänster: stolpmonteringsfäste (MIC-PMB) [2 monteringsplattor, 2

rörfästen och 1 monteringsplatta], grund röradapter (MIC-SCA) och väggmonteringsfäste (MIC-WMB))

Figur 5.2: Typisk väggmontering (från vänster: väggmonteringsfäste (MIC-WMB), grund röradapter (MIC-

SCA) och spridarplåt (MIC-SPR))
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Figur 5.3: Typisk hörnmontering (från vänster: väggmonteringsfäste (MIC-WMB), grund röradapter (MIC-SCA) hörnmonteringsfäste

(MIC-CMB))

!

Varning!
Använd endast beslag och monteringsfästen från Bosch för att minimera risken för korrosion
på kamerahuset.

5.2 Välj monteringsplats
1. Välj monteringsplats.
Välj en säker installationsplats och monteringsplats för enheten Den bästa platsen är en plats
där enheten inte kan störas vare sig avsiktligt eller oavsiktligt.
Se till att platsen har rätt avstånd från ström- och belysningsledare, i enlighet med NEC725
och NEC800 /CEC-regel 16-224 och CEC-avsnitt 60).
Installera inte enheten i närheten av:
– Värmekällor
– Luftledningar, strömkretsar eller elbelysning eller där enheten kan komma i kontakt med

strömledningar, kretsar eller belysning
4 Kontrollera att den valda monteringsytan kan hålla den kombinerade vikten av kameran

och monteringshårdvaran (säljs separat) under alla förutsägbara omständigheter för
belastning, vibration och temperatur.
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Obs!
MIC-kameror måste fästas på något av följande underlag:
- Betong (solid/gjuten) -
Betongmurverk (betongblock) -
Tegel (alla typer) 
- Metall (stål/aluminium, minst 1/8-tum tjock)

!

Viktigt!
Risk för blixtnedslag
Om kameran installeras på ett mycket utsatt läge där blixten kan slå ned, Bosch
rekommenderar installera då en separat åskledare inom 0,5 m från kameran och minst 1,5 m
högre än kameran. En bra jordningsanslutning till själva kamerahuset ger skydd mot skador
som kan uppstå vid efterföljande blixtnedslag. Själva kamerahuset är konstruerat för att klara
av ett sekundärt blixtnedslag. Om rätt åskskydd används ska inga skador på den inbyggda
elektroniken och kameran uppstå.

5.3 Välj monteringsriktning
2. När du valt monteringsplats väljer du lämplig monteringsriktning.
Kameror i MIC-serien är konstruerade för att monteras upprätt (rakt uppåt, 90°) eller i
inverterad riktning (rakt nedåt, 90°). Se bilderna nedan för korrekta och felaktiga
monteringsriktningar för MIC-kameror.

Korrekt monteringsriktning för
MIC-kamera – upprätt, inverterad

Felaktig monteringsriktning för MIC-kamera

5.4 Installera monteringsfästena
3. Installera monteringsfästena.
Observera alla tillämpliga säkerhetsåtgärder och lokala byggnormer.
Se installationshandboken för MIC-seriens monteringsfästen för installationsanvisningar.
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6 Montera kameran
För att montera en kamera i MIC-serien, följ anvisningarna nedan:

!

Varning!
Se till att inte skada lacken på kamerahuset eller fästet.

1. Lyft försiktigt kameran till monteringsplatsen.
2. Anslut änden på den skärmade kompositkabeln med honkontakten (12 stift) till
hankontakten på kamerans bas. Skruva fast kabelhylsan på kontakten tills den sitter ordentligt
(ungefär fyra (4) varv från första gängan).
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7 Jordning av kameran
Jorda MIC-kameran till metall på eller vid monteringen.

!

Varning!
Kameran måste vara jordad för att uppfylla normerna för EMC-immunitet.

Jorda kameran med en av de medföljande fästbultarna. Jorda endast kameran till ett enda
ställe för att förhindra jordslingor och att bilddistorsion (jordbrum), som orsakas av elektriska
störningar, uppstår på kamerabilden i kontrollrummet. Observera:
– Kameramodulen och -huset är elektriskt isolerade, så huset bör vara skyddsjordat oavsett.

Skyddsjordningen bör vara en förbindning (till exempel en av fästbultarna) till
kamerahuset eller så ska den anslutas till jordningsterminalen på kamerans PCD-bas.

– Om systemet är helt av koppar och kamerabilderna matas tillbaka till kontrollrummet via
kopparkoaxialkabel bör kameran endast jordas vid videotermineringspunkten i
kontrollrummet. I det här fallet bör jordförbindelsen "Earth Link" på kretskortet vara
bruten. Se Jordförbindelse (Earth Link) på kretskort, Sidan 31.

– Om video skickas tillbaka till kontrollrummet via icke-elektrisk anslutning (till exempel
fiberoptik, radio eller mikrovågor) bör kameran vara jordad vid sändarpunkten i
nätaggregatet. Nätaggregatets jordförbindelse ("Earth Link") kan användas i detta syfte.

– Om dubbel jordning är oundviklig bör en isoleringstransformator för video monteras
mellan de två jordningarna.
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8 Slutför kameramonteringen
Slutför kameramonteringen

!

Varning!
Det är viktigt att kamerans anslutningar och bas är helt tätade så att inget vatten tränger in.
Vatten som kommer in i kontakten tenderar att orsaka korrosion på kontaktstiften, vilket leder
till otillförlitlig drift av kameraenheten. Detta är särskilt viktigt för kameror som är monterade i
inverterad riktning.

1. För att förhindra att vatten tränger in behöver gängorna på fästbultarna tätas med PTFE-tejp
(ingår ej). Använd en extra packning eller applicera rikligt med lämplig silikontätning på
gängorna innan du drar åt för att säkerställa att förseglingen mellan kamerans bas och
monteringsytan är vattentät.
2. Använd M8 x 20 mm muttrar, bultar och brickor i rostfritt stål för att förankra kamerans bas
vid monteringsytan.
3. Dra åt alla bultar ordentligt.
4. Installera alla kablar och ledningar.

!

Viktigt!
Den upprätta enheten kan monteras med klotkameran uppåt eller nedåt. För en klotkamera
som installerats vänd nedåt kan kamerans lutningsaxel roteras 180° så att bilden visas
korrekt. Mer information finns i Konfigurera kameran för inverterad användning.
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9 Installera MIC-nätaggregatet (standard)
9.1 Översikt av MIC-nätaggregatet

!

Viktigt!
Använd endast nätaggregatet som angetts för just din kameramodell.

Bosch erbjuder en rad olika nätaggregat för kameror i MIC-serien. Dessa enheter har en rad
vanliga spänningar och ger alla anslutningar som behövs för ström, telemetri och video.

!

Varning!
Dessa nätaggregat är INTE explosionssäkra och måste installeras på avstånd från miljöer där
explosionsrisk föreligger.

Varje MIC-nätaggregat innehåller alla anslutningar som behövs för ström-, video- och telemetri
för en enskild MIC-kamera. Alla MIC-nätaggregat är godkända enligt CE och FCC och har en
kapsling av formgjuten aluminium som är väderbeständig (IP65-klassning). Funktionerna
inkluderar:
– Möjlighet att använda olika gränssnittskort (tillval) som monteras internt i MIC-

nätaggregatets kapsling (till exempel ett larmkort med 8 ingångar (MIC-ALM))
– Möjlighet att använda ett signalgränssnittskort (MIC-BP4) för att ansluta telemetri till

Bosch Biphase-utrustning
– Skruvterminering av alla kablar (komposit, telemetri och extra anslutningar) in i och ut

från kapslingen
– Jordisolering och terminering inom enheten för korrekt kontroll av videojord, vilket

förhindrar jordslingor
Alla MIC-nätaggregat levereras med följande delar:
– Tre (3) M12-kabelförskruvningar för telemetri, video och extra utrustning
– En (1) M16-förskruvning för anslutning av den skärmade kompositkabeln till MIC-kameran
– En (1) 1/2-tums NPT-kabelförskruvning för strömkabelsanslutningen
– En (1) 1/2-tums NPT-kabelförskruvning och en (1) M12-blindplugg
Transformatorn i dessa modeller är termiskt skyddad och bryter automatiskt strömmen om
transformatorns inre temperatur överstiger 40 grader C. Efter kylning fungerar transformatorn
igen. Enheten tillhandahåller dessutom alla anslutningar som krävs för att ansluta en MIC440-
kamera till tredjepartsutrustning. Ett andra, oberoende 12 V nätaggregat (600 mA) ingår också
för att driva eventuella gränssnittskort som är installerade i nätaggregatet.

9.2 Om den skärmade MIC-kompositkabeln
Alla anslutningar (ström, telemetri, video) till MIC-kameran tillhandahålls genom
skruvterminalsanslutningarna i MIC-nätaggregatet. Skärmade MIC-kompositkablar är kablar
med flera ledare i olika längder (och dimensioner som sträcker sig från 14–18) som ger alla
ström-, video- och telemetrianslutningar mellan MIC-nätaggregatet och MIC-kameran. Kablarna
är förtillverkade med terminerade honkontakter (12 stift) i ena änden för anslutning till
hankontakterna på kamerans bas. Den andra änden av kablarna har uppskalade (icke-
terminerade) ledare för anslutning till terminalerna i MIC-nätaggregatet. Kompositkabel består
av två par ledare (24 AWG) plus 4 enkelledare (22 AWG), 2 enkelledare (24 AWG) och en
koaxialledare för videosignalen till ett högsta avstånd på 25 m.
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Obs!
Bosch Security Systems rekommenderar inte att den skärmade kompositkabeln används när
avståndet mellan MIC-kameran och MIC-nätaggregatet är större än 25 m.

För installationer där kameran behöver vara på mer än 25 m avstånd från strömkällan
rekommenderar Bosch att en 2 m kabel ansluts till en kopplingslåda (Exd-klassad för MIC440)
från vilken telemetri, video, och ström kan delas upp i separata kablar och dras på lämpligt
sätt för att öka till lämpligt avstånd.

!

Varning!
Bosch rekommenderar att kabeln ansluts till enheten innan enheten monteras på plats.

Skärmad MIC-kompositkabel före anslutning till en MIC440-kamera

Skärmad MIC-kompositkabel ansluten till en MIC440-kamera

9.3 Färgkodning för kompositkabel
Standardfärgkodningen som används i MIC-kompositkablar är följande:

Figur 9.1: Sprängskiss av kompositkabelanslutningar

Kamerakabeln
s kontaktstift

Signalnamn Beskrivning Kabeltrådfä
rg

1 Retursignal för
spolarenhet

Aux-anslutning Grå

2 Retursignal för
sabotagekontakt

Aux-anslutning Brun

3 Spolarenhet Spolarsignal Orange

4 Sabotagekontakt Larmkommunikationer Svart
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Kamerakabeln
s kontaktstift

Signalnamn Beskrivning Kabeltrådfä
rg

5 Retursignal för
video

Jord för videosignal Koaxialskär
mning

6 Videoutgång Videoutgång till kontrollrum Koaxialleda
re

7 Full duplex Tx B+ Telemetri-I/O till RS-422/485 Violett

8 Full duplex Tx A- Telemetri-I/O till RS-422/485 Blå

9 0v Jord Skärm

10 Full Duplex Rx A-
Halv duplex Tx/Rx A

Telemetri-I/O till RS-422/485 Gul

11 Full Duplex Rx B+-
Halv duplex Tx/Rx B

Telemetri-I/O till RS-422/485 Vit

12 Strömingång 2 Lågspänningsingång Grön

13 Strömingång 1 Lågspänningsingång Röd

Videoutgångssignalen överensstämmer med formatet CCIR PAL eller NTSC 1V för
kompositkablar. Samtliga telemetrisignaler överensstämmer med standarden RS-485/RS-422.
Enheten övervakar kontinuerligt inkommande telemetrisignaler i full duplex-läge eller halv
duplex-läge.
I full duplex-läge är Tx-stiften tri-state, förutom under överföring. Detta kan orsaka problem
när vissa fiberoptiska omvandlare kopplas ihop. I drifttagningsinformationen hittar du sätt att
lösa de här problemen. I halv duplex-läge (RS-485) används Rx-stiften för att överföra data till
en MIC440.
Spolaranslutningarna kan användas för att driva ett relä i nätaggregatet, vilket i sin tur kan
aktivera en pump.

9.4 Jordförbindelse (Earth Link) på kretskort
Kretskort i MIC-nätaggregat (med och utan IR) har ett jordförbindelsealternativ (Earth Link),
nära terminalblock HD1, vilket möjliggör konfiguration av nätaggregatet för olika
jordningssystem:
– Om det finns en separat anslutning mellan videoskärm och jord, bör jordförbindelsen vara

bruten. Detta inträffar vanligtvis på kopparanslutna system där alla kopparkoaxialkablar
för video dras tillbaka till kontrollrummet för att anslutas till en central jordningspunkt.

– Om fiberoptik eller andra indirekta anslutningar används för att hämta data och video till
och från kontrollrummet, bör jordförbindelsen lämnas intakt, så länge det är den enda
jordpunkten på kamerasidan.

9.5 Säkringseffekter
MIC-nätaggregaten för -kameror har fyra (4) 20 mm säkringar (nummer 13–16 på bilden
"Layout för MIC-240PSU-2 och MIC-115PSU-2") i säkringshållarna. Effekterna för dessa
säkringar är fast inställda på sekundärsidan med lågspänning, men ändras vid inspänning på
primärsidan med högspänning. Följande tabell visar säkringsvärdena som ska användas för att
ge tillräckligt skydd för nätaggregaten MIC-240PSU-2 och MIC-115PSU-2. Obs! FS 4 finns inte.
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Säkring
s-id

Säkringsfunktion Typ 240 V primär 115 V primär 24 V primär

FS 1 Skydd av MIC-
kamera

Glas 1,6 A
överbelastningsskydd
(T)

1,6 A
överbelastningsskydd
(T)

1,6 A
överbelastningsskydd
(T)

FS 2 Primärt skydd Glas 200 mA
snabbutlösande

500 mA
snabbutlösande

2,5 mA
snabbutlösande

FS 3 Värmare skydd 1 Glas 1,6 A
överbelastningsskydd
(T)

1,6 A
överbelastningsskydd
(T)

1,6 A
överbelastningsskydd
(T)

FS 5 Värmare skydd 2 Glas 1,6 A
överbelastningsskydd
(T)

1,6 A
överbelastningsskydd
(T)

1,6 A
överbelastningsskydd
(T)

9.6 Larmingångar
I tabellen nedan anges antalet tillgängliga larmingångar och -utgångar i MIC-nätaggregaten,
beroende på om ett larmkort med åtta ingångar är installerat eller inte.

MIC-PSU Larmkort med 8
ingångar

(MIC-ALM)?

Antal 
larmingångar

Antal 
larmutgångar

MIC-24PSU-2,
MIC-115PSU-2,
MIC-240PSU-2

Nej 1 0

Ja 8 2

Tabell 9.1: Antal larmin- och utgångar i MIC-nätaggregat

9.7 Layout för MIC-nätaggregat
Layout för MIC-240PSU-2 och MIC-115PSU-2
Nedanstående bild visar kretskortslayouten i MIC-nätaggregat för kameror utan IR, med siffror
på sidan eller under anslutnings-/terminal-id:t eller terminalen, och "på" säkringarna. I tabellen
under bilden visas anslutningarna.
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Figur 9.2: Layout för MIC-240PSU-2 och MIC-115PSU-2

Antal Märkning
på kretskort

Beskrivning/funktion för
anslutning/terminal

Typ av anslutning/
terminal

1 HD1 Kontakt för växelströmsingång
Fas (HD1-1); Neutral (HD1-2)
[jordledning ansluts till jordningsterminalen

Skruvterminal

2 HD3 Kopplingsplint för skärmad kompositkabel (anslutningar till
kamera)

Skruvterminal

3 HD5 Kopplingsplint för RS-485-kontroll Skruvterminal

4 HD4 Kopplingsplint för telemetri Molex-kontakt

5 HD8 USB till RS-485-omvandlare
[Används inte för MIC440].

Molex-kontakt

6 HD6 [Tillval] Aux, värmare
[Används inte för MIC440.]

Skruvterminal

7 HD7 Video (kompositkabel) Skruvterminal

8 HD2 Sabotagekontakt Skruvterminal

9 CN3
Videoväxlare

Koaxialanslutning (växlar synlig/termisk videoutsignal)
[Används inte för MIC440.]

BNC-kontakt

10 CN1
Video ut

Koaxialkopplingsplint
(Utgång för synlig video)

BNC-kontakt

11 CN2 Aux-/tilläggskortsterminal Instickskontakt

12 Earth Link Earth Link
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Antal Märkning
på kretskort

Beskrivning/funktion för
anslutning/terminal

Typ av anslutning/
terminal

13 FS2 Säkring 2 – Primärt skydd --

14 FS1 Säkring 1 – Skydd av MIC-kamera --

15 FS3 Säkring 3 – Värmare skydd 1 --

16 FS5 Säkring 5 – Värmare skydd 2 --

17 -- Jordningsterminal Ringterminal

9.8 Installationsvarningar och förutsättningar

Fara!
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Minska risken för elektriska stötar genom att koppla bort strömmen innan du öppnar eller
arbetar med ett nätaggregat. Strömmen måste kopplas bort innan du byter ut säkringar i MIC-
nätaggregatet. Nätaggregat matas med ström när nätsladden är ansluten till strömkällan.
MIC-nätaggregat har en separat skyddskåpa som täcker strömkabelingångens terminalblock
(HD1). Endast personer med lämplig behörighet bör avlägsna denna och ansluta nätkabeln.
Kåpan MÅSTE sättas tillbaka ordentligt igen innan du slår på strömmen.
Nätkabelns ledare får ha en maxstorlek på 12 AWG.
Grenledningsskydd som har en tvåpolig 15 A kretsbrytare eller grensäkringar krävs. En
lättillgänglig tvåpolig brytarenhet med ett kontaktavstånd på minst 3 mm måste monteras
externt på utrustningen.

!

Varning!
Enligt UL-standarder och -klassificeringar måste alla externa kablar (ström och I/O-kablar) för
installationen dras separat genom olika permanenta, jordade skyddsrör av metall (medföljer
inte).

Obs!
Använd endast UL-klassade och vattentäta avlastningar för skyddsrör till nätaggregatet för att
säkerställa att inget vatten kan tränga in. Du måste använda vattentäta skyddsrör och beslag
enligt NEMA 6P eller för att uppfylla IP68-standarden.

Obs!
Kapslingar för MIC-nätaggregat är inte Exd-klassade och måste bytas ut mot certifierad
kapsling om de installeras i miljöer där explosionsrisk föreligger.

!

Viktigt!
Med undantag för förbindelserna för jord och värmare samt tillämpliga säkringar, har MIC-
nätaggregaten inga delar som kan justeras av användaren. MIC-kameror har inga delar som
användaren kan utföra underhåll på.

Obs!
Anslut inte MIC IR-enheter till ett MIC-nätaggregat när värmaren (tillval) har aktiverats,
eftersom det kan skada kamerorna. Se till att ett IR-nätaggregat används med en MIC-IR-
kameraenhet. Värmare finns endast för MIC612-kameror.
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!

Viktigt!
Bosch rekommenderar att du använder en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) under
installationen av MIC-kameror/-nätaggregat.

Obs!
För att uppfylla kraven i IP-märkningen för nätaggregatets kapsling bör du endast installera
angivna eller kända ledningshubbar och beslag med samma miljöklassning som kapslingen
enligt hubbens respektive beslagets installationsanvisningar.

Obs!
I installationshandboken för strömförsörjning av MIC-serien som medföljer nätaggregatet finns
fullständig information om hur du installerar ett nätaggregat i MIC-serien och ansluter till en
MIC-kamera.

9.9 Installationsanvisningar (strömförsörjning)
Installera nätaggregatet (PSU) genom att följ anvisningarna nedan:
1. Välj en säker installationsplats för nätaggregatet. Den bästa platsen är en plats där enheten
inte kan störas vare sig avsiktligt eller oavsiktligt.
Bosch rekommenderar att du använder ett miljöanpassat, låsbart skåp.
2. Lossa de fyra (4) fästskruvarna (krysskruvar) på ovansidan av locket till nätaggregatets
kapsling. Lyft på locket och ställ det upp och ned bredvid kapslingen.

Obs!
Du får inte sträcka ut eller kapa, eller på annat sätt hindra, jordförbindelsen (visas på bilden
nedan) till insidan av locket och till jordningsterminalen.

3. Leta reda på de fyra (4) monteringshålen på nätaggregatets kapsling.

Figur 9.3: Hål för skruvar för montering av kapslingen; hål för skruvar på locket till kapslingen

Nummer Beskrivning

1 Hål för monteringsskruv i kapslingen

2 Hål för skruv i locket till kapslingen

4. Borra fyra (4) hål i monteringsytan för monteringspluggen som passar M6-skruvar (ingår ej).
5. Sätt fast kapslingen vid monteringsytan med fyra (4) M6-skruvar och brickor i rostfritt stål
(medföljer inte) som passar i kapslingens stora hål.

Obs!
Om nätaggregatets kapsling ska monteras vertikalt (till exempel på en vägg) ska en person
hålla i kapslingens lock medan en annan person fäster kapslingen för att undvika skador på
någon del av kapslingen och/eller installatören (installatörerna).



36 sv | Installera MIC-nätaggregatet (standard) MIC440 Explosion-protected Camera

2016.09 | 8.3 | Operation Manual Bosch Security Systems

6. Skruva bort de två (2) M3-skruvarna på skyddskåpan på huvudänden för högspänning
(markerad med "Danger") som täcker nätkabelsterminal HD1; behåll skruvarna.

Figur 9.4: Kapsling som visar skyddskåpan och jordförbindelsen mellan jordningsterminalen och

kapslingslocket

Nummer Beskrivning

1 Jordförbindelse till kapslingslock

2 Skyddskåpa

3 Jordningsterminal

7. Avlägsna skyddskåpan och lägg den i närheten, utanför nätaggregatets kapsling. Du kan nu
komma åt hålet för nätkabeln och M20-blindpluggen som täcker hålet.
8. Ta bort blindpluggen som täcker hålet för nätkabeln. Installera lämpligt skyddsrör (av
metall) (medföljer inte) i hålet. Fäst röret enligt tillverkarens rekommendationer.

!

Viktigt!
Endast installationer med skyddsrör uppfyller UL-standarderna. Om du väljer att använda en
nätsladd utan skyddsrör (rekommenderas inte) monterar du NPT-kabelförskruvningen på 1/2
tum (medföljer) istället för blindpluggen. Obs! Det är lättare att föra in nätsladden genom
kabelförskruvningen utanför kapslingen och sedan ansluta förskruvningen till kapslingen.
Kontrollera att kabelförskruvningarna har plats för kablarna (cirka 60 mm på vardera sida av
kapslingen).

9. Förbered nätkabeln efter behov och mata sedan in kabeln i kapslingen.
10. Anslut fas- och neutralledarna till rätt skruvterminaler på terminalblock HD1 enligt tabellen
nedan och märkningen på kretskortet. Observera polariteten och spänningen.

Märkning på
kretskort

Beskrivning

L Fas

N Neutral

Jord

11. Ta bort mässingsmuttern och kopparbrickan från jordningsterminalen (objekt 3 på bilden
"Nätingång med skyddskåpa avlägsnad..."); lägg dessa åt sidan.
12. Ta bort ringterminalen (medföljer).
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13. För in jordledaren från strömkabeln (objekt 2 i bilden "Nätingång med skyddskåpa
avlägsnad…") i crimpdelen (storlek M6, UL-certifierad) av ringterminalen och crimpa den på
plats.
14. Placera ringterminalen på jordningsterminalen.
15. Sätt tillbaka kopparbrickan. Fäst med mässingsmuttern.

Figur 9.5: Nätingång med skyddskåpa avlägsnad; terminalblock HD1 före inkoppling

Nummer Beskrivning

1 Jordförbindelse till kapslingslock

2 Jordförbindelse till nätaggregatets kretskort

3 Jordningsterminal

16. Sätt tillbaka skyddskåpan och var försiktig så att du inte klämmer kablarna. Dra åt
skruvarna.
17. Mata den oanslutna änden av den skärmade kompositkabeln genom M16-
kabelförskruvningen längst upp till höger (objekt 2 på bilden "Kapsling för MIC-nätaggregat,
med markerade kabelförskruvningar").

Figur 9.6: Kapsling till MIC-nätaggregat, med markerade kabelförskruvningar
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Nummer Beskrivning Storlek på
kabelförskruvningar

1 Optisk videoutgång M12

2 Kompositkabel M16

3 Valfri växlingsbar videoutgång M12

4 Huvudände-/telemetrikontroller M12

18. Anslut den skärmade kompositkabeln till terminalblock HD3 (och vid behov HD6 och HD7)
och följ färgkodningen som visas på bilden nedan och markerats på kretskortet.

An
tal

Id, anslutning/
terminal + stift

PCB-
märkning,

signal

Beskrivning/funktion för anslutning PCB-märkning 
Kabelfärg

1 HD3-1 Ström Lågspänning (ingång 1)/växelström Röd

2 HD3-2 Ström Lågspänning (ingång 2)/återledare för växelström Grön

3 HD3-3 RxB Telemetri-I/O till RS-422/485 [Rx +]
Full duplex RxB/halv duplex Tx/RxB

Vit

4 HD3-4 RxA Telemetri-I/O till RS-422/485 [Rx-] Full duplex
RxA/halv duplex Tx/RxA

Gul

5 HD3-5 0v Jord [återledare/avskärmning] Skärm (svart)

6 HD3-6 TxA Telemetri-I/O till RS-422/485 [Tx-] Full duplex TxA Blå

7 HD3-7 TxB Telemetri-I/O till RS-422/485 [Tx +] Full duplex
TxB

Violett

8 HD3-8 Video Videoutgång för optisk kamera till kontrollrum
(koaxial – BNC CN1)

Ledare

9 HD3-9 Video 0V Återledning för videosignal (optisk kamera) (jord
till kontrollrum) (koaxial – BNC CN1)

Skärm

10 HD3-10 Sabotagekon
takt

[Valfri] Sabotagekontakt Svart

11 HD3-11 Spolning [Valfri] Signal för spolarenhet Orange

12 HD6-1 AUX1 [Valfritt] Aux-anslutning (värmare) Brun

13 HD6-2 AUX2 [Valfritt] Aux-anslutning (värmare) Grå

14 HD7-1 -- Utgång för videoväxling till kontrollrum
(växlingsbar utsignal för synlig/termisk video)

Ledare (svart)

15 HD7-2 -- Jord för växlingsbar videosignal Skärm (svart)

Obs! Om du ansluter en värmare, se Drifttagning av kameran med monterad värmare (tillval),
Sidan 43.

Obs!
MIC440-kameror har inte någon intern värmare.
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19. För tillbaka kabeln så att skärmningen är i mitten av förskruvningen.
20. Dra åt kabelförskruvningen så att den håller fast den skärmade kompositkabeln ordentligt.
Det är viktigt att den flätade kabelskärmen sitter i de inre klämmorna i kabelförskruvningen för
att säkerställa korrekt EMC-skydd.
21. Vid behov ansluter du en sabotagekontakt till terminalblock HD2.
22. Gör nödvändiga videoanslutningar. Mata önskad koaxialkabel – i tabellen nedan hittar du
de rekommenderade kabeltyperna, högsta avstånd och andra specifikationer för
koaxialvideoanslutningen mellan MIC-nätaggregatet och kontrollsystemet på huvudänden –
genom M12-kabelförskruvningen längst upp till vänster (objekt 1 på bilden "Kapsling till MIC-
nätaggregatet med markerade kabelförskruvningar”).

Kabeltyp; Största avstånd RG-59/U; 300 m
RG-6/U; 450 m
RG-11/U; 600 m

Storlek Utvändig diameter mellan 4,6 mm och 7,9 mm

Skärm Kopparfläta: 95 %

Central ledare Kopparledare av standardtyp

23. Crimpa änden av kabeln med en BNC-terminalkontakt.
24. Anslut kabeln för videoutgången till BNC-kontakt CN1.
25. Mata telemetrikabeln genom M12-kabelförskruvningen längst ned till höger (objekt 4 på
bilden "Kapsling till MIC-nätaggregat, med markerade kabelförskruvningar”).
26. Anslut på RS-485-kontrollen på huvudänden till terminalblock HD5, enligt tabellen nedan:

PCB-märkning
(kretskort utan IR)

Namn på telemetrisignal Anslutningsbeskrivning/-funktion Stiftnummer

RxB Rx + RS485+ till kamera 1

RxA Rx - RS485- till kamera 2

0V Jord 0V från kontrollrum 3

TxA Tx - RS485- till kontrollrum 4

TxB Tx + RS485+ till kontrollrum 5

Obs! Terminalblocket är placerat med skruvterminalerna på vänster sida, bredvid säkringarna.
Stiften är numrerade uppifrån och ned i den riktningen. Kretskort för nätaggregat utan IR är
markerade.
27. Vid anslutning av extra tilläggskort (för exempelvis ett kort för larm med 8 ingångar (MIC-
ALM), och/eller ett Biphase-kort (MIC-BP4)) tar du bort den andra blindpluggen som täcker ett
av hålen för en M12-kabelförskruvning (objekt 3 på bilden "Kapsling till MIC-nätaggregat med
markerade kabelförskruvningar”). Anslut den medföljande M12-förskruvningen. Gör lämpliga
anslutningar till insticksterminalen CN2.

Obs!
Vid installation av MIC-larmkortet med 8 ingångar (MIC-ALM) eller Biphase-konverterare (MIC-
BP3 eller MIC-BP4) kan du läsa i respektive handbok.

4 För fysiska larmanslutningar på MIC-nätaggregat med IR ansluter du larmingångskablarna till
terminalblock HD2, som anges i tabellen nedan:
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Signal Stiftnumme
r

Larm 1 1

0 V 2

Larm 2 3

0 V 4

Larm 3 5

0 V 6

Larm 4 7

0 V 8

4 På MIC-nätaggregat med IR är en spolarenhet standard. Ett 24 V AC-klassat relä är
installerat via den inbyggda säkringen FS4 (2,5 ampere). Gör följande
spolarpumpsanslutningar till terminalblock HD7 (markerat "Washer Drive" på kretskortet):

Signal Stiftnumme
r

Spolarpump 1

Spolarpump 2

!

Varning!
Spolarpumpsterminalen är endast klassad för maximalt 24 V AC eller DC och lämpar sig inte
för elnätsdrivna pumpar.

4 Testa spolaren genom att trycka på den röda knappen som är markerad med SW1 PUMP
ON på kretskortet. 
Lysdiod 3 tänds som svar på telemetrikommandon från kontrollrummet för att aktivera
spolaren. Observera att kamerans programvara förhindrar att spolaren körs i mer än 10
sekunder kontinuerligt för att förhindra att spolarflaskan töms.

28. När inkopplingen är klar ansluter du nätaggregatet till strömkällan.
29. Kontrollera att följande lysdioder är tända:

Lysdiod Beskrivning

Lysdiod
2

18 V AC på till kamera

Lysdiod
4

Ström på för värmare (tillval)

Lysdiod
3

18 V AC slå på kameran

Lysdiod
5

Ström på för värmare (tillval)
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Figur 9.7: Position för lysdioder – Kretskort för strömförsörjning till MIC Series
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Figur 9.8: Position för lysdioder – Kretskort för strömförsörjning till MIC Series IR

Numme
r

Lysdiod Beskrivning

1 Lysdiod
1
Lysdiod
2

Indikerar att 18 V AC är tillgänglig från nätaggregatet och att
matningssäkringarna är intakta.

2 Lysdiod
3

Tänds när spolarenheten är aktiverad.

3 Lysdiod
4

Övervakar internt genererad +5 V.

4 Lysdiod
5

Tänds när matningen till IR-lampan aktiveras av kamerans telemetri.

5 Lysdiod
6

Statuslysdiod. Tänds och släcks när multilarm väljs.

6 Lysdiod
7–10

Tänds när det tillhörande larmet är aktiverat.

30. Sätt tillbaka kapslingslocket och dra åt de fyra (4) fästskruvarna på locket för att
säkerställa att kapslingen är vattentät.
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9.10 Drifttagning av kameran med monterad värmare (tillval)
Om du vill aktivera värmarna måste du ändra två förbindelser på kretskortet för nätaggregatet.
Följ anvisningarna nedan:
1. Koppla bort nätaggregatet från strömkällan.
2. Hitta förbindelse 1 och 2 på kretskortet, bredvid terminalblock HD6.

Standardinställningen är 0V.
3. Bryt loss de två lödade förbindelserna och ta bort eventuella lödrester.
4. Löd förbindelserna med hjälp av förtent koppartråd, från de vänstra lödpunkterna till de

mittersta lödpunkterna. Nätaggregatet matar nu 18 V AC till terminalblock HD6.
5. Leta reda på de bruna och grå trådarna från kompositkabeln.
6. Anslut de bruna och grå trådarna till terminalblock HD6 enligt märkningen på kretskortet.

Värmarna är termostatkontrollerade och aktiveras automatiskt vid +5 °C och stängs av vid
+15 ºC.

7. Kontrollera alla anslutningar.
8. Stäng kapslingen till nätaggregatet.
9. Anslut nätaggregatet till strömkällan igen.
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10 Montera solskyddet (MIC440)
MIC440-solskyddet är utformat för att ge extra skydd mot direkt solljus genom att reflektera
solljuset och skapa ett isolerande mellanrum mellan omgivningen och kameraytan. Solskyddet
är gjutet i två (2) delar och levereras med fyra (4) fästskruvar i rostfritt stål.

!

Viktigt!
TA INTE BORT locket från kameran och för inte tillbaka panorerings- eller lutningsaxeln
manuellt. Om du gör det upphör garantin att gälla. Om kameran förs tillbaka kan också
kuggarna på de inre kugghjulen skadas.

Montera solskyddet så här:
1. Slå på strömmen till kameran så att du kan rotera kamerahuvudet så att det passar den

nedre hälften av solskyddet (steg 2 till 4).
2. Rotera kameran när den matas med ström – rotera inte för hand – tills den nedre delen av

kamerahuvudet är vänd uppåt.
3. Passa in de fyra stiften/justeringsflikarna och de två skruvhålen i ena delen av solskyddet

med motsvarande stift och hål på kamerahuvudet. Tryck in solskyddet tills det sitter tätt
mot kamerahuvudet.

4. Sätt två insexskruvar i skruvhålen. Dra åt skruvarna med en torxskruvmejsel.
5. Rotera kameran när den matas med ström – rotera inte för hand – tills den övre delen av

kamerahuvudet är vänd uppåt.
6. Upprepa steg tre och fyra för den andra halvan av solskyddet. När solskyddets båda

halvor monterats korrekt ska de vara inpassade och ligga mot varandra på baksidan av
kamerahuvudet.

Figur 10.1: Placering av solskydd och skruvar
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Figur 10.2: Monterat solskydd från sidan

Figur 10.3: Monterat solskydd bakifrån
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11 Anslutning
Anslut och konfigurera MIC-kameror
Om du vill konfigurera och använda/styra kameran behöver du en dator, antingen en RS-232
till RS-485-adapter eller MIC USB till RS-485-signalomvandlare (MICUSB485CVTR2), och
programvara för att underlätta enkel installation och konfiguration av kameran:
Vanligtvis är RS-232/RS-485-adaptern ansluten till en serieport på datorn. Porten är vanligtvis
tilldelad Comm Port 1.
Om datorn inte har en serieport kan du använda MIC USB till RS-485-signalomvandlaren
(MICUSB485CVTR2) för att ansluta MIC-kameran till en USB-port på datorn.
Mer information finns i installationshandboken för strömförsörjning av MIC-serien och
användarhandboken för MIC Series USB485CVTR2.
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12 Felsökning och underhåll
Inga delar som användaren kan underhålla
Förutom det externa torkarbladet innehåller enheten inga delar som kan bytas ut eller
repareras av användaren. Kontakta ditt lokala Bosch-servicecenter för underhåll och reparation
av enheten. Om ett fel uppstår ska enheten tas bort från anläggningen för reparation.

Inspektion på plats
Vi rekommenderar att enheten inspekteras på plats var sjätte månad för kontroll av att
fästbultarna sitter, säkerhet och eventuella tecken på fysiska skador. Inspektion av
utrustningen får endast utföras av lämpligt utbildad personal i enlighet med tillämpliga regler
(till exempel EN 60097-17).

Tabell för felsökning
Tabellen nedan identifierar problem som kan uppstå med kameran och hur du löser dem.

Problem Frågor att ställa/åtgärder för att lösa problemet

Ingen kamerastyrning. – Kontrollera integriteten hos alla RS-485-
anslutningar. Se till att de är säkra.
– Bekräfta att adressen på kameran har ställts in för
att matcha adressen för kontrollsystemet på
huvudänden.
– Bekräfta att baud-hastigheterna är korrekta.
– Slå på och stäng av kameran.

Bilden rullar, är brusig eller förvrängd. – Kontrollera alla kontakter och skarvar på
kompositkabeln.
Om allt är som det ska kan du göra följande:
– Kontakta Bosch tekniska support.

Ingenting visas på skärmen. Sitter strömsladden och linjeanslutningen mellan
kameran och skärmen som de ska?

Bilden på skärmen är mörk. Är linsen smutsig? I så fall ska du rengöra linsen med
en mjuk, ren trasa.

Kontrasten på skärmen är för svag. Justera kontrastfunktionen på bildskärmen. Är
kameran utsatt för starkt ljus? Ändra kamerans
position i så fall.

Bilden på skärmen flimrar. Är kameran riktad direkt mot solen eller
fluorescerande ljus? Flytta kameran i så fall.

Bilden på skärmen är förvrängd. Är strömfrekvensen korrekt synkroniserad? Om
strömfrekvensen inte är korrekt inställd kan inte
synkroniseringsläge för linjelås användas. Ställ in
synkroniseringsläge på INT. (NTSC-modellens
strömfrekvens i LL-läge: 60 Hz.)
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Ingen video. – Kontrollera att strömmen till strömförsörjningen är
på.
– För IP-aktiverade kameror: Kontrollera för att se om
du har en webbsida.
Om du har det försöker du att slå på och stänga av
strömmen till kameran.
Om du inte kan det kanske du har fel IP-adress.
Använd Configuration Manager för att identifiera rätt
IP-adress.
Om allt är som det ska kan du göra följande:
– Kontrollera att det transformatorn ger 24 V-
uteffekt.
Om allt är som det ska kan du göra följande:
– Kontrollera alla ledningar och matarkontakter till
kameran sitter som de ska.

Bilden är mörk. – Kontrollera att förstärkningskontrollen står på Hög.
Om allt är som det ska kan du göra följande:
– Kontrollera att nivån för automatisk bländare är på
lämplig nivå.
Om allt är som det ska kan du göra följande:
– Kontrollera att kamerans objektivskydd är
borttaget.
Om allt är som det ska kan du göra följande:
– Kontrollera att maximalt avstånd för Ethernet-
kabeln inte har överskridits.
Om allt är som det ska kan du göra följande:
– Återställ alla kamerainställningar.

Bakgrunden är för ljus för att se
motivet.

Slå på motljuskompensation.

12.1 Rengöra MIC440
MIC440 har en automatisk rengöringscykel för att säkerställa korrekt drift vid daglig
användning. Rengöringscykeln utförs en gång per dygn, baserat på en användardefinierad
inställning i Camset.
Under rengöringscykeln initierar kameran en panoreringsrotation med full hastighet i en
riktning. Sedan upphör rotationen och en panoreringsrotation med full hastighet startas i den
andra riktningen. Under rengöringscykeln är endast vissa funktioner tillgängliga och kameran
stänger av bländaren så att ingen bild visas. Rengöringscykeln avbryter all tidigare aktivitet (till
exempel ronder, automatiska panoreringar, sekvenser, sökningar), men avbryter inte ett
larmtillstånd. När rengöringscykeln har slutförts återgår kameran till aktiviteten som pågick,
och inställningarna för panorering, lutning, bländare och fokus återgår till positionen de var i
innan rengöringscykeln började.

Drift av rengöringscykel
Hela rengöringscykeln tar cirka tre (3) minuter och är uppdelad i tre faser:
– Förrengöring: Den här fasen börjar 60 sekunder innan den första rengöringsfasen. Under

förrengöringen kan en operatör fördröja rengöringscykeln i fem (5) minuter eller avbryta
den här fasen av rengöringscykeln.
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– Rengöringsfas A: Den här rengöringsfasen består av panoreringsrotationer med full
hastighet (cirka 12 rotationer) i en (1) minut i en riktning och sedan upphör rotationen.
Under rengöringsfas A kan en operatör fördröja rengöring med fem (5) minuter eller
avbryta den här fasen av rengöringscykeln.

– Rengöringsfas B: Den här rengöringsfasen består av panoreringsrotationer med full
hastighet (cirka 12 rotationer) i en (1) minut i motsatt riktning jämfört med
rotationsriktningen i rengöringsfas A. En operatör kan avbryta den här delen av
rengöringscykeln i rengöringsfas B.

Obs! Om tiden för en rengöringscykel inte anges i Camset startar den första rengöringscykeln
24 timmar efter den första aktiveringen. I avsnittet nedan finns information om hur du ställer
in rengöringstiden i Camset.

Ställa in tid för rengöringscykel
En operatör kan ställa in tiden för rengöringscykeln med Camset version 4.11 eller senare. (Gå
till www.boschsecurity.com om du vill hämta den senaste versionen av Camset.)
Rengöringscykelns starttid anges i 12-timmarsformat; standardtiden är 1:00:00:.
1. Starta Camset.

1. Välj menyn File (Arkiv) och välj Preferences (Inställningar). Fönstret Preferences
(Inställningar) öppnas i Camset.

2. Ange en starttid för rengöringscykeln i inmatningsrutan Motor Cleaning Time
(Rengöringstid för motor).
– Placera markören i fältet för timme, minut eller sekunder. (Camset ignorerar värdet i

fältet för sekunder).
– Skriv ett giltigt värde för timmen (1–12), minuter (0–59) och sekunder (0–59) eller

använd uppåt- och nedåtpilarna för att ange tiden.
– Placera markören i fältet AM/PM (FM/EM) och använd pilarna för att ange den här

parametern.
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3. Klicka på Apply (Använd). På skärmen visas antalet timmar och minuter innan
rengöringscykeln startar.

Köra rengöringscykeln
Under de tre rengöringsfaserna kan en operatör använda knapparna Focus (Fokus) eller Iris
(Bländare) i fönstret Camset Standard Control (Standardkontroll av Camset) eller med hjälp
av ett tangentbord som är anslutet till MIC440.
1. På skärmen visas följande meddelande 60 sekunder innan rengöringscykeln startar:

CLEANING IN X SEC (där X är antalet sekunder innan rengöringscykeln startar)
2. Under den 60 sekunder långa förrengöringsfasen kan operatören göra följande:

– Trycka på knappen Focus Near (Fokusera nära) eller Focus Far (Fokusera långt bort)
för att dölja meddelandet för förrengöringen.  Obs! Den här åtgärden fördröjer inte
rengöringscykeln.

– Tryck på knappen Iris Open (Bländare öppen) eller Iris Close (Stängd bländare) för
att fördröja förrengöringsfasen i fem (5) minuter. Förrengöringsfasen upphör och
startar om efter fem (5) minuter.

– När förrengöringsfasen startas om trycker du på knappen Iris Open (Öppen
bländare) eller Iris Close (Stängd bländare) igen att avbryta den här
rengöringscykeln.

3. Om rengöringscykeln inte avbryts startas rengöringsfas A och kameran startar
panoreringsrotationen med full hastighet. På skärmen visas följande meddelande:
xx/120 (där xx är den tid av rengöringscykeln som passerat i sekunder)

4. Under rengöringsfas A kan operatören göra följande:
– Trycka på knappen Iris Open (Bländare öppen) eller Iris Close (Stängd bländare) för

att fördröja rengöringen i fem (5) minuter. Rengöringsfasen upphör och
förrengöringsfasen startar efter fem (5) minuter.

– När förrengöringsfasen eller rengöringsfas A startas om trycker du på knappen Iris
Open (Öppen bländare) eller Iris Close (Stängd bländare) igen för att avbryta den
här rengöringscykeln.

5. Om rengöringscykeln inte avbryts startas rengöringsfas B och kameran startar den andra
panoreringsrotationen med full hastighet i motsatt riktning. Under rengöringsfas B kan
operatören göra följande:
– Trycka på knappen Iris Open (Öppen bländare) eller Iris Close (Stängd bländare) för

att avbryta den här rengöringscykeln.
6. När rengöringscykeln har slutförts har operatören återigen full kontroll över kameran som

återgår till den föregående aktiviteten.

Fördröja eller avbryta rengöringscykeln
En operatör kan fördröja rengöringscykeln i fem (5) minuter eller avbryta den aktuella
cykelfasen.
– Om du vill fördröja cykeln trycker du på knappen Iris Open (Öppen bländare) eller Iris

Close (Stängd bländare) under förrengöringen eller rengöringsfas A.
– Om du vill avbryta rengöringsfasen trycker du på knappen Iris Open (Öppen bländare)

eller Iris Close (Stängd bländare) igen efter fördröjningen, under förrengöringen eller
under rengöringsfas A. Rengöringscykeln avbryts också om du trycker på Iris Open
(Öppen bländare) eller Iris Close (Stängd bländare) under rengöringsfas B.
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13 Nedmontering
13.1 Överföring

Enheten måste överlämnas till en ny ägare tillsammans med den här installationshandboken.

13.2 Avfallshantering

Avfallshantering
Din Bosch-produkt är konstruerad och tillverkad av material och
komponenter av hög kvalitet som kan återanvändas.
Den här symbolen betyder att uttjänta elektroniska och elektriska enheter
inte får slängas tillsammans med hushållssopor.
I EU finns redan separata insamlingssystem för uttjänta elektroniska och
elektriska produkter. Lämna de uttjänta enheterna på din lokala
återvinningscentral.
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14 Tekniska data
Produktspecifikationer finns i databladet för kameran, som finns på lämpliga produktsidor i
produktkatalogen online på på www.boschsecurity.com.
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15 Bilagor
15.1 MIC440 Gemensamma funktioner efter protokoll

MIC440 Gemensamma funktioner efter protokoll

American
Dynamics

Bosch Forward Vision Pelco VCL

PTZ-funktioner

Automatisk panorering
utan gränser

X X

Automatisk panorering
med gränser

X

Justerbara hastigheter
för automatisk
panorering

X

Antal förinställningar 35 42 64 23 57

Antal förinställda
ronder
(mönsterronder)

1 1 6 6 Ej
tillämplig

t

Hastighetsreglage för
proportionell zoom
(PTZ-skalning)

X X X X X

Användning av
kamera/objektiv

Automatisk svag
belysning (lång
slutartid)

X X X X X

Automatiskt nattläge X X X X X

Styrning av digital
zoom

X X X X

Kontroll för spolare/
torkare

Torkare ON/OFF (PÅ/
AV)

X X X X X

Endast spolare X X X

Kombinerad spolare/
torkare

X X X X X

Diverse åtgärder

Automatisk vridning
(automatisk vändning)

X X X
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American
Dynamics

Bosch Forward Vision Pelco VCL

Automatiskt hem
(Inaktivitet;
förinställning 1 eller
rund)

X X X X X

Fast adresskapacitet X X X

Maximal kameraadress 99 126 254 254 128





Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2016

Bosch Security Systems, Inc
1706 Hempstead Road
Lancaster, PA, 17601
USA


	 Innehållsförteckning
	1 Säkerhet
	1.1 Om den här handboken
	1.2 Juridisk information
	1.3 Säkerhetsanvisningar
	1.4 Viktiga säkerhetsinstruktioner
	1.5 Viktiga anmärkningar
	1.6 Säkerhetsinformation som är specifik för explosionsskydd
	1.7 Kundtjänst och service

	2 Packa upp
	2.1 Artikellista
	2.2 Ytterligare produkter som krävs
	2.3 Extra verktyg krävs

	3 Produktbeskrivning
	4 Installation av en MIC440-kamera
	4.1 Montera kabelförskruvningen och kabeln
	4.2 Installation och konfiguration av nätaggregat i en miljö utan explosionsrisk
	4.3 Installation och konfiguration av nätaggregat i en miljö där explosionsrisk föreligger
	4.4 Utökat avstånd för MIC-nätaggregat

	5 Välj monteringsplats och -riktning
	5.1 Översikt över monteringsplats
	5.2 Välj monteringsplats
	5.3 Välj monteringsriktning
	5.4 Installera monteringsfästena

	6 Montera kameran
	7 Jordning av kameran
	8 Slutför kameramonteringen
	9 Installera MIC-nätaggregatet (standard) 
	9.1 Översikt av MIC-nätaggregatet
	9.2 Om den skärmade MIC-kompositkabeln
	9.3 Färgkodning för kompositkabel
	9.4 Jordförbindelse (Earth Link) på kretskort
	9.5 Säkringseffekter
	9.6 Larmingångar
	9.7 Layout för MIC-nätaggregat
	9.8 Installationsvarningar och förutsättningar
	9.9 Installationsanvisningar (strömförsörjning)
	9.10 Drifttagning av kameran med monterad värmare (tillval)

	10 Montera solskyddet (MIC440)
	11 Anslutning
	12 Felsökning och underhåll
	12.1 Rengöra MIC440

	13 Nedmontering
	13.1 Överföring
	13.2 Avfallshantering

	14 Tekniska data
	15 Bilagor
	15.1 MIC440 Gemensamma funktioner efter protokoll


