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1 Veiligheid

1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle onderstaande veiligheidsinstructies, volg ze op, en bewaar ze zodat u ze ook in de 
toekomst kunt raadplegen. Neem alle waarschuwingen op het apparaat en in de 
gebruiksaanwijzing in acht alvorens het apparaat te gebruiken.
1. Reinigen - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat 

reinigt. Volg alle voorschriften die bij het apparaat worden geleverd. Normaal gesproken 
volstaat reiniging met een droge doek. U kunt echter ook een vochtige pluisvrije doek of 
leren zeemlap gebruiken. Gebruik geen vloeibare schoonmaakproducten of spuitbussen.

2. Warmtebronnen - Installeer dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals 
radiatoren, verwarmingen, ovens of andere apparaten die warmte genereren (zoals 
versterkers).

3. Ventilatie - De MIC Serie 500 Camera is een volledig afgesloten apparaat en vereist geen 
speciale handelingen m.b.t. de ventilatie.

4. Water - Installeer de cameravoeding niet in de buurt van water (zoals in de buurt van een 
badkuip, wastafel of zwembad). De voedingseenheden voldoen aan IP65 en zijn geschikt 
voor montage buitenshuis, maar om veiligheidsredenen raden wij u aan deze eenheden in 
een kast te installeren. De camera is afgedicht conform IP68 en kan veilig worden 
gebruikt in vochtige omgevingen of buiten, mits de kabelaansluiting van het chassis 
voldoende is afgedicht.

5. Binnendringen van voorwerpen en vloeistof - Met uitzondering van de 
chassisaansluiting, kan de MIC Serie 500 Camera  zonder risico op schade worden 
blootgesteld aan niet-corrosieve omgevingen. Druk nooit voorwerpen in de 
chassisaansluiting, want dit kan leiden tot beschadiging van de connectorpennen en 
leiden tot storingen in de camera.

6. Onweer - Als extra beveiliging tegen onweer of als u het apparaat langere tijd niet 
gebruikt, moet het netsnoer uit het stopcontact worden gehaald en moeten alle overige 
kabels worden losgekoppeld. Zo voorkomt u bliksemschade en schade door 
stroomstoten.

7. Instelling van bedieningselementen - Stel alleen de bedieningselementen in die volgens 
de bedieningsvoorschriften mogen worden ingesteld. Bij onjuiste instelling van andere 
bedieningselementen kan het apparaat beschadigd raken.

8. Overbelasting - Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet. Dit kan brand of 
elektrische schokken veroorzaken.

9. Bescherming van netsnoer en stekker - Zorg ervoor dat bij de stopcontacten en het punt 
waar de kabel het apparaat verlaat niet op de stekker en het netsnoer kan worden 
gelopen en dat deze niet bekneld kan raken door voorwerpen die erop of ertegen worden 
geplaatst. Als het apparaat op 230 VAC, 50 Hz, werkt, moeten de ingaande en uitgaande 
netsnoeren voldoen aan de nieuwste versies van IEC-publicatie 227 of IEC-publicatie 245.

10. Spanning uitschakelen - Apparatuur met of zonder aan/uit-schakelaar staat onder 
spanning zolang de stekker is aangesloten op de wandcontactdoos. De apparatuur is 
uitsluitend in werking als de aan/uit-schakelaar in de stand AAN staat. Het netsnoer is de 
“hoofdschakelaar” om de spanning van alle apparatuur uit te schakelen.
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11. Voeding - Sluit het apparaat alleen aan op een lichtnet met het voltage vermeld op het 
etiket op het apparaat. Voordat u de kabel aansluit op het apparaat, dient u deze kabel 
los te koppelen van de voeding.
– Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor apparaten met batterijen.
– Maak bij apparaten met externe voeding alleen gebruik van de aanbevolen of 

goedgekeurde voedingseenheden.
– Deze voedingsbron moet bij apparaten met een stroombegrenzer voldoen aan 

EN60950. Andere voedingseenheden kunnen de apparatuur schade toebrengen of 
brand of een elektrische schok veroorzaken.

– De spanning op de voedingsingang van het apparaat mag bij apparaten van 24 VAC 
niet meer afwijken dan ±10%, of hoger zijn dan 28 VAC. Als de gebruiker zelf voor de 
bekabeling zorgt, moet deze voldoen aan de ter plaatse geldende richtlijnen voor 
elektrische en elektronische apparatuur (voedingsniveaus Class 2). Aard de voeding 
niet bij de aansluitklemmen van de voedingsbron of van het apparaat zelf.

– Neem als u niet zeker bent van het te gebruiken type stroomvoorziening contact op 
met uw dealer of plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

12. Onderhoud - Voer zelf geen onderhoud aan dit apparaat uit. Als u de behuizing van het 
apparaat opent, stelt u zich mogelijk bloot aan hoge spanning of andere gevaren. Laat 
onderhoud over aan professionele servicemonteurs.

13. Reparatie - Koppel het apparaat los van het lichtnet en laat een reparatie uitvoeren door 
gekwalificeerd personeel als het apparaat beschadigd is geraakt, zoals in de volgende 
gevallen:
– het netsnoer of de stekker is beschadigd;
– er is vloeistof gemorst in het apparaat;
– er is iets in het apparaat gevallen;
– het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
– het apparaat vertoont een duidelijk veranderde prestatie;
– het apparaat werkt niet normaal als de gebruiker de gebruiksaanwijzing correct 

opvolgt.
14. Onderdelen vervangen - Als vervangende onderdelen vereist zijn, dient de 

onderhoudstechnicus gebruik te maken van door de fabrikant aanbevolen onderdelen, of 
onderdelen die dezelfde eigenschappen hebben als het oorspronkelijke onderdeel. Niet-
erkende onderdelen kunnen brand, elektrische schokken of andere gevaren veroorzaken.

15. Veiligheidscontrole - Na een onderhoudsbeurt of een reparatie dienen 
veiligheidscontroles te worden uitgevoerd om na te gaan of het apparaat correct 
functioneert.

16. Installatie - Installeer dit apparaat zoals beschreven in deze handleiding en in 
overeenstemming met de ter plaatse geldende richtlijnen.

17. Toebehoren, wijzigingen of modificaties - Maak uitsluitend gebruik van toebehoren dat, 
en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. Elke wijziging of aanpassing van 
de apparatuur die niet expliciet door Bosch is goedgekeurd, kan het recht op garantie 
laten vervallen of, in het geval van een autorisatieovereenkomst, het recht van de 
gebruiker om de apparatuur te bedienen tenietdoen.
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1.2 Veiligheidsmaatregelen

1.3 Belangrijke opmerkingen
Hulpstukken - Plaats het apparaat niet op een onstabiel oppervlak of statief of onstabiele 
beugel of tafel. Het apparaat kan vallen en worden beschadigd en/of ernstig letsel 
veroorzaken. Gebruik alleen wagentjes, staanders, beugels, houders of tafels die worden 
aanbevolen door de fabrikant. Als u een wagentje gebruikt, dient u de combinatie wagentje/
apparaat voorzichtig te verplaatsen om letsel door omkantelen te voorkomen. Door abrupt te 
stoppen, te hard te duwen of het over een ongelijke ondergrond te rijden, kan de combinatie 
wagentje/apparaat kantelen. Monteer het apparaat volgens de voorschriften van de fabrikant.
Alpolige voedingsschakelaar - Breng een alpolige voedingsschakelaar, aan met een 
contactscheiding van ten minste 3 mm in elke pool, in de elektrische installatie van het 
gebouw, zodat het apparaat kan worden uitgeschakeld door de spanning ervan uit te 
schakelen. Wanneer de behuizing moet worden geopend voor onderhoud en/of andere 
werkzaamheden, dient u deze alpolige schakelaar als hoofdschakelaar te gebruiken voor het 
verbreken van de spanning naar het apparaat.
Aarding van de camera - Als u de camera in een mogelijk vochtige omgeving wilt monteren, 
dient u ervoor te zorgen dat het systeem is geaard via de aardaansluiting van de 
voedingsconnector (zie paragraaf: Externe voeding aansluiten).
Cameraobjectief - Een cameraobjectief dat in de buitenbehuizing is gemonteerd, moet 
voldoen aan en worden getest conform UL/IEC60950. Alle uitgangs- of signaalkabels van de 
camera moeten voldoen aan SELV of Limited Power Source. Om veiligheidsredenen worden 
aan camera/objectief omgevingseisen gesteld die liggen tussen -10°C en 50°C.
Camerasignaal - Bescherm de kabel met een primaire beveiliging als de afstand van het 
camerasignaal groter is dan 46 meter, overeenkomstig NEC800 (CEC Sectie 60).

GEVAAR! 
Dit pictogram wijst op een gevaarlijke situatie, zoals "gevaarlijke spanning" in het product. 
Indien deze situatie niet wordt vermeden, leidt dit tot een elektrische schok en ernstig of 
dodelijk letsel.

WAARSCHUWING! 
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Deze kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel indien 
niet vermeden.

LET OP! 
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien deze situatie niet wordt vermeden, kan dit 
lijden tot licht of middelzwaar letsel. Wijst de gebruiker op belangrijke instructies die van 
toepassing zijn op het apparaat.

LET OP! 
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien deze situatie niet wordt vermeden, kan 
materiële schade ontstaan of bestaat het risico dat het apparaat zelf wordt beschadigd.

AANWIJZING!
Dit pictogram wijst op informatie of gedragsregels die direct of indirect van belang zijn voor 
de veiligheid van personeel of de bescherming van materiële goederen.



8 nl | Veiligheid MIC Serie 500 PTZ camera

F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.02 Gebruikershandleiding Bosch Security Systems, Inc.

Coaxaarding:
– Aard het kabelsysteem als er op het apparaat een extern kabelsysteem wordt 

aangesloten.
– Materiaal voor gebruik buitenshuis mag alleen op de ingangen van het apparaat worden 

aangesloten nadat de aardingsstekker van dit apparaat op een geaarde uitgang is 
aangesloten of de aardklem correct op een aardingsbron is aangesloten.

– Verbreek de verbinding van de ingangsconnectoren van het apparaat met de apparatuur 
voor gebruik buitenshuis voordat u de aardingsstekker of de aardklem losmaakt.

– Tref bij elk apparaat voor gebruik buitenshuis dat op deze unit is aangesloten de juiste 
veiligheidsmaatregelen zoals het aarden.

V.S. Uitsluitend voor modellen in de V.S. - Sectie 810 van de National Electrical Code, ANSI/
NFPA No.70, bevat informatie over het correct aarden van het montagestatief en het 
montagehulpstuk, het aarden van de coaxkabel aan een ontlader, de diameter van de 
aardgeleiders, de plaats van de ontlader, de aansluiting op aardelektrodes en vereisten voor 
de aardelektrode.

Uw Bosch-product is ontworpen en gefabriceerd met materialen van hoge kwaliteit en 
componenten die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit 
pictogram geeft aan dat elektronische en elektrische apparatuur die het einde van de 
levensduur heeft bereikt, apart dient te worden gehouden en gescheiden van huishoudelijk 
afval te worden afgevoerd. Er bestaan meestal gescheiden inzamelsystemen voor gebruikte 
elektrotechnische en elektronische apparatuur. Lever deze apparatuur in bij een geschikt 
verzamelpunt voor recycling, overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG.
Milieuverklaring - Bosch is zeer milieubewust. Bij het ontwerpen van dit apparaat is zo veel 
mogelijk rekening gehouden met het milieu.
Apparaat is gevoelig voor statische elektriciteit - Neem de juiste voorzorgsmaatregelen voor 
CMOS/MOS-FET om elektrostatische ontlading te vermijden.
OPMERKING: draag geaarde polsriemen en volg de juiste ESD-veiligheidsvoorschriften 
wanneer u in aanraking komt met de printplaten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit.
Zekeringswaarde - Ter beveiliging van het apparaat moet de stroomkringbeveiliging zijn 
uitgevoerd met een zekeringswaarde van 16 A. Dit moet voldoen aan NEC 800 (CEC Section 
60).
Aarding en polarisatie - Het apparaat is mogelijk uitgerust met een gepolariseerde stekker 
(deze heeft twee stiften waarvan de ene breder is dan de andere). Deze veiligheidsfunctie 
zorgt ervoor dat de stekker slechts op één manier in het stopcontact kan worden gestopt. Als 
de stekker niet helemaal in het stopcontact gaat, neem dan contact op met een erkende 
elektricien om het verouderde stopcontact te laten vervangen. Probeer nooit de beveiliging op 
de gepolariseerde stekker te veranderen.
Het apparaat kan ook uitgerust zijn met een driepolige aardingsstekker (een stekker met een 
derde pen voor aarding). Deze veiligheidsfunctie zorgt ervoor dat de stekker alleen in een 
geaard stopcontact kan worden gestopt. Als de stekker niet in het stopcontact gaat, neem 
dan contact op met een erkende elektricien om het verouderde stopcontact te laten 
vervangen. Probeer nooit de beveiliging op de aardingsstekker te veranderen.
Verplaatsen - Koppel de kabel los van de voedingsbron voordat u het apparaat verplaatst. 
Verplaats het apparaat voorzichtig. Hard duwen of schokken kan leiden tot schade aan het 
apparaat.

AANWIJZING!
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in openbare ruimtes.
Volgens Amerikaans federaal recht is clandestiene opname van mondelinge communicatie 
streng verboden.
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Externe signalen - De apparatuur voor externe signalen, met name voor wat betreft de 
afstand tot elektriciteitskabels en bliksemafleiders, en de bescherming tegen transiënten, 
moeten voldoen aan NEC725 en NEC800 (CEC Rule 16-224 en CEC Section 60).
Permanent aangesloten apparatuur - Voorzie de bekabeling van de elektrische installatie van 
het gebouw van een gemakkelijk toegankelijke verbrekingsinrichting.
Insteekbare apparatuur - Breng de stekkerbus in de buurt van de apparatuur aan, zodat deze 
goed toegankelijk is.
Spanning uitschakelen - De apparaten worden van spanning voorzien zodra het netsnoer op 
de voedingsbron is aangesloten. Het netsnoer is de “hoofdschakelaar” voor alle apparatuur.
Elektriciteitskabels - Plaats de camera niet in de buurt van bovengrondse elektriciteitskabels, 
stroomcircuits, elektrische verlichting of op plaatsen waar de camera hiermee in aanraking 
kan komen.
Videoverlies- Videoverlies is inherent aan digitale video-opnamen. Derhalve kan Bosch 
Security Systems niet aansprakelijk worden gesteld voor schade tengevolge van het 
ontbreken van video-informatie. Bosch Security Systems raadt de toepassing van meerdere, 
redundante opnamesystemen en een procedure voor het maken van back-ups van alle analoge 
en digitale informatie aan, om zo het risico van het verlies van digitale informatie tot een 
minimum te beperken.

Informatie over FCC & ICES
(Alleen voor modellen voor VS en Canada)
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten die zijn vastgesteld voor een digitaal 
apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn 
vastgesteld ten behoeve van een redelijke beveiliging tegen schadelijke interferentie in een 
huiselijke omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan 
radiofrequentie-energie uitstralen. Het apparaat kan tevens schadelijke interferentie van 
radiocommunicatie veroorzaken als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig 
de instructies. Garantie dat in een bepaalde situatie geen interferentie zal plaatsvinden, wordt 
echter niet gegeven. Als dit apparaat schadelijke interferentie van radio- en televisieontvangst 
veroorzaakt, hetgeen is vast te stellen door het apparaat uit en in te schakelen, kan de 
gebruiker een of meer van de volgende maatregelen nemen om dit probleem op te lossen:
– draai of verplaats de ontvangstantenne;
– vergroot de afstand van het apparaat tot de ontvanger;
– sluit het apparaat aan op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de 

ontvanger is aangesloten;
– raadpleeg de leverancier of een ervaren radio- of tv-technicus.
Er mogen geen opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen worden aangebracht die niet 
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving. Door het 
aanbrengen van dergelijke wijzigingen kan het recht op gebruik van het apparaat door de 
gebruiker komen te vervallen. Indien nodig, moet de gebruiker een beroep doen op de dealer 
of een ervaren radio- en televisietechnicus om het probleem te verhelpen.
Mogelijk heeft de gebruiker baat bij de inhoud van het volgende boekje van de Federal 
Communications Commission: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" 
(Interferentieproblemen van radio en televisie oplossen). Dit boekje is verkrijgbaar bij de U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

AANWIJZING!
Dit is een klasse B-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie 
veroorzaken en kan het eventueel nodig zijn om afdoende maatregelen te nemen.
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INFORMATIONS FCC ET ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux 
appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la norme ICES-003 d'Industrie 
Canada. Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation 
ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au 
niveau des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans 
une installation particulière. Il est possible de déterminer la production d'interférences en 
mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio 
ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à éliminer les interférences éventuelles en prenant 
une ou plusieurs des mesures suivantes:
– Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice;
– Éloigner l'appareil du récepteur;
– Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur;
– Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de 

l'aide.
Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie 
responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut 
s'avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier 
et résoudre les problèmes d’interférences de radio et de télévision). Cette brochure est 
disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, 
sous la référence n° 004-000-00345-4.



MIC Serie 500 PTZ camera  Veiligheid | nl 11

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.02

Het opgeven van aanspraak
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") heeft niet de prestatie of betrouwbaarheid van de 
beveiligings- of de signaleringsaspecten van dit product getest. UL heeft uitsluitend getest op 
de risico's van brand, schok en/of ongevallen, zoals beschreven in UL’s norm(en) voor de 
veiligheid van CCTV-apparatuur, UL 2044 (Safety for Closed Circuit Television Equipment). De 
UL-certificering heeft geen betrekking op de prestaties of betrouwbaarheid van de 
beveiligings- of de signaliseringsaspecten van dit product.
UL DOET GEEN UITSPRAAK OVER, EN BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE OF CERTIFICERING 
MET BETREKKING TOT DE PRESTATIE OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIGE BEVEILIGINGS- 
OF SIGNALISERINGSGERELATEERDE FUNCTIE VAN DIT PRODUCT.
Het opgeven van aanspraak
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") heeft niet de prestatie of betrouwbaarheid van de 
beveiligings- of de signaleringsaspecten van dit product getest. UL heeft uitsluitend getest op 
de risico's van brand, schok en/of ongevallen, zoals door UL beschreven in Standard(s) for 
Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1. De UL-certificering heeft geen 
betrekking op de prestaties of betrouwbaarheid van de beveiligings- of de 
signaliseringsaspecten van dit product.
UL DOET GEEN UITSPRAAK OVER, EN BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE OF CERTIFICERING 
MET BETREKKING TOT DE PRESTATIE OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIGE BEVEILIGINGS- 
OF SIGNALISERINGSGERELATEERDE FUNCTIE VAN DIT PRODUCT.
Auteursrecht
Deze gebruikershandleiding is intellectueel eigendom van Bosch Security Systems, Inc. en is 
auteursrechtelijk beschermd.
Alle rechten voorbehouden.
Handelsmerken
Alle productnamen van hardware en software in dit document zijn waarschijnlijk 
gedeponeerde handelsmerken en dienen als zodanig te worden behandeld.

AANWIJZING!
Deze gebruikershandleiding is met grote zorg samengesteld en de informatie hierin is grondig 
geverifieerd. De tekst was op het moment van het ter perse gaan correct en volledig. Door de 
voortdurende ontwikkeling van de producten kan de inhoud van de gebruikershandleiding 
echter zonder kennisgeving veranderen.  Bosch Security Systems aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit gebreken, onvolledigheden 
of afwijkingen tussen de gebruikershandleiding en het beschreven apparaat.
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1.4 Ondersteuning en klantenservice
Als deze apparatuur moet worden gerepareerd, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde 
servicecentrum van Bosch Security Systems voor toestemming tot retourzending en 
aanwijzingen voor het vervoer.
Servicecentra
V.S.
Reparatiecentrum
Telefoon: 800-566-2283
Fax: 800-366-1329
E-mail: repair@us.bosch.com
Klantenservice
Telefoon: 888-289-0096
Fax: 585-223-9180
E-mail: security.sales@us.bosch.com
Technische Ondersteuning
Telefoon: 800-326-1450
Fax: 585-223-3508 of 717-735-6560 
E-mail: technical.support@us.bosch.com
Canada
Telefoon: 514-738-2434 
Fax: 514-738-8480 
Europa, Midden-Oosten, Afrika
Reparatiecentrum
Telefoon: 31 (0) 76-5721500
Fax: 31 (0) 76-5721413
E-mail: RMADesk.STService@nl.bosch.com
Azië
Reparatiecentrum
Telefoon: 65 63522776
Fax: 65 63521776
E-mail: rmahelpdesk@sg.bosch.com
Klantenservice
Telefoon: 86 (0) 756 7633117 of 
86 (0) 756 7633121
Fax: 86 (0) 756 7631710
E-mail: customer.service@cn.bosch.com
Garantie en extra informatie
Neem voor meer informatie of vragen over garantie contact op met uw accountmanager van 
Bosch Security Systems of bezoek onze website op www.boschsecurity.nl. 
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2 Cameraweergave

Afbeelding 2.1 MIC Serie 500 Camera - gekanteld

Referentienr. Omschrijving

1 Volledig vooraanzicht, gekanteld

2 Wisser 

3 Volledig vooraanzicht, rechtop

4 Zijaanzicht, rechtop

5 Zijaanzicht, gekanteld

6 Chassismodule
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3 Uitpakken
Deze apparatuur moet met zorg worden uitgepakt en behandeld. Als een onderdeel 
transportschade blijkt te hebben opgelopen, dient u dit onmiddellijk te melden aan de 
expediteur.
Controleer of alle onderdelen van de onderstaande Onderdelenlijst zijn meegeleverd. 
Ontbreken er onderdelen, neem dan contact op met uw accountmanager of de klantenservice 
van Bosch Security Systems. 
De originele doos is de veiligste verpakking om het apparaat te transporteren. Deze doos 
dient u te gebruiken als u de unit voor onderhoud opstuurt. Bewaar deze daarom voor 
eventueel later gebruik.

3.1 Onderdelenlijst
De verpakking van de MIC Serie 500 Camera moet de volgende onderdelen bevatten: 

3.2 Extra gereedschap benodigd
In de volgende tabel wordt het benodigde extra gereedschap vermeld:

AANWIJZING!
Zet een (45°) gekantelde MIC Serie 500 Camera niet rechtop, omdat dit leidt tot instabiliteit 
tenzij de camera correct is gemonteerd.

Aantal Onderdeel

1 MIC Serie 500 Camera 

1 Installatie- en configuratie-cd (inclusief gebruikershandleidingen en 
protocolpakketten)

1 Beknopte installatiehandleiding

1 MIC-USB485CVTR signaalconvertor (voor aansluiting van MIC Serie 500 Camera 
op een pc)

Aantal Onderdeel

1 13 mm-sleutel voor steekcirkelvoet van MIC Serie 500 Camera, 
bevestigingsbouten

1 3 mm-schroevendraaier voor de aansluitklemmen in de voeding

1 8 mm-schroevendraaier voor bevestigingschroeven van de behuizing van de MIC 
Serie voedingseenheid

1 Nr. 2 kruiskopschroevendraaier voor het afstellen van de regenkap van de MIC 
Serie 500 Camera, indien nodig
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4 Omschrijving 
De MIC Serie 500 Camera is een complete CCTV-camera van hoge kwaliteit met draai/kantel/
zoom-functionaliteit (PTZ). De camera biedt een robuuste, veelzijdige CCTV-oplossing voor de 
meeste beveiligingsapplicaties. 
De MIC Serie 500 Camera bevindt zich in een robuuste behuizing van gegoten aluminium, die 
waterdicht is conform IP68. De behuizing is licht en toch sterk en is voorzien van 
koolborstelloze motoren die garant staan voor nauwkeurige besturing en stille werking. Met 
de uitgebreide ingebouwde software kan een installateur snel een nieuwe MIC Serie 500 
Camera configureren voor gebruik, of een CCTV-operator eenvoudig presets, tours, alarmen 
(indien aanwezig) en privacymaskers (indien aanwezig) instellen en vrijwel alle 
camerafuncties direct vanuit de CCTV-controlekamer bedienen, ongeacht het gebruikte 
bedieningssysteem. Bovendien kan de camera ook vanaf een pc worden geconfigureerd met 
behulp van de MIC Serie Universal Camera Setup Software (Cam-set) en de MIC-
USB485CVTR-converter, die beide met de MIC Serie 500 Camera worden bijgeleverd.
Bosch Security Systems, MIC Serie Universal Camera Setup Software (Cam-set) wordt in de 
verdere productbeschrijving ook wel 'Cam-set' genoemd.
Raadpleeg de MIC-USB485CVTR en de MIC Series Universal Camera Setup Software 
installatiehandleiding of het Help-bestand van Cam-set voor meer informatie over het 
aansluiten van de MIC-USB485CVTR op de MIC Serie 500 Camera.

4.1 Productkenmerken
Het ontwerp van de MIC Serie 500 Camera heeft de volgende kenmerken:
– Koolborstelloze motortechnologie voor fluisterstille werking
– Werking op basis van verschillende protocollen
– Schermmenu voor configuratie en bediening
– Kantelfunctie met twistlock om aanpassing ter plaatse te vereenvoudigen
– Toonaangevende programmeerfuncties voor de cameramodule 
– Veel verschillende montagemogelijkheden voor uiteenlopende toepassingen 
– Optisch vlak venster
– Omkeerbare regenkap
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4.2 Voeding
De voedingskabel die worden aanbevolen is een 2-aderige kabel, 14-18 gauge, afhankelijk van 
de afstand (kabels MIC-2MS, MIC-10MS, MIC-20MS of MIC-25MS). 

4.3 Video
De video-coaxkabel moet zijn voorzien van een gevlochten afscherming van 95% koper en een 
standaard centrale geleider van koperdraad. Kabels die worden aanbevolen zijn RG-59, RG-6/
U of RG-11U. 

Kabeltype Max. afstand

RG-59/U 300 m

RG-6/U 450 m

RG-11/U 600 m

Formaat Buitendiameter tussen 4,6 mm en 7,9 mm

Afscherming Koper gevlochten: 95%

Centrale geleider Standaard koperdraad

Connector BNC
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5 Monteren
De set mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd. De installatie dient in 
overeenstemming met de ter plaatse geldende richtlijnen voor elektrische apparatuur te 
worden uitgevoerd. 
De MIC Serie 500 Camera's zijn ontworpen voor eenvoudige montage op diverse 
standaardkoppelingen. Meestal wordt de MIC Serie 500 Camera direct aan de top van een 
speciale cameramast bevestigd, met behulp van standaard 4-inch (101,6 mm) koppelingen. 
Dit type cameramast zorgt voor een stevig montageplatform dat beweging van de camera tot 
een minimum beperkt. Meestal bevindt zich aan de voet van de mast een grote kast waarin 
randapparatuur zoals voedingseenheden kunnen worden ondergebracht.
De MIC Serie 500 Camera kan tevens worden gemonteerd aan een lantaarnpaal, met behulp 
van de Mastmontagesteun (MIC-PMB). Gebruikers dienen echter te beseffen dat lichtmasten 
vaak bewegen en niet onder alle omstandigheden en voor alle applicaties geschikte platforms 
zijn. 
De volgende montagesteunen zijn leverbaar:

Voor directe montage aan een gebouw zijn montagesteunen leverbaar voor alle veel 
voorkomende bevestigingen aan gebouwen, zoals rechtop (90°), gekanteld (45°) of 
omgekeerd. 

Afbeelding 5.1 Voorbeeld van mastmontageplaatsing (MIC-PMB met MIC-SCA en MIC-WMB) MIC Serie 500 
Cameramontage

Onderdeel Omschrijving

MIC-SPA Spreidarm voor wandmontage

MIC-PMB Mastmontagebeugel

MIC-CMB Hoekmontagebeugel

MIC-WMB Wandmontagebeugel

MIC-SCA Ondiepe kabeladapter

MIC-DCA Diepe kabeladapter
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Afbeelding 5.2 Voorbeeld van wandmontageplaatsing (MIC-SPA MIC-SCA en MIC-WMB) MIC Serie 500 
Cameramontage

Afbeelding 5.3 Voorbeeld van hoekmontageplaatsing (MIC-CMB, MIC-SCA en MIC-WMB) MIC Serie 500 
Cameramontage



MIC Serie 500 PTZ camera  Monteren | nl 19

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.02

5.1 De MIC Serie 500 Camera afstellen
De MIC Serie 500 Camera kan van de stand rechtop (90°) in een gekantelde stand (45°) 
worden gezet. 

Afbeelding 5.4 Bevestigingsschroeven voor draaihuis

Stel de MIC Serie 500 Camera als volgt af:
1. Bevestig de chassismodule van de camera stevig aan de bouten van de 4-inch 

steekcirkelvoet. 
2. Zoek en verwijder de twee (2) bevestigingschroeven van het draaihuis. Til de schroeven, 

zodra ze zijn losgedraaid, op en draai ze verder om ze te ontgrendelen. Let er hierbij op 
dat u de lak van de camera niet beschadigt. 

Afbeelding 5.5 Veiligheidsschroeven

3. Pak het onderste deel van de camerabehuizing vast onder het verbindingsstuk van het 
draaihuis en draai het bovenste deel van de camerabehuizing voorzichtig naar rechts 
totdat de behuizing 180° is gedraaid. Hierdoor wordt het bovenste deel van de camera 
45° gekanteld, zodat de gaten voor de bevestigingsbouten met elkaar samenvallen. 

AANWIJZING!
De kleine veiligheidsschroeven mogen niet worden verwijderd. Iedere poging om deze 
schroeven te verwijderen leidt tot het vervallen van de garantie en mogelijk tot ernstige 
schade aan de camera.
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4. Plaats voorzichtig de draaibehuizing en bevestig deze met de meegeleverde (MIC-DCA, 
MIC-SCA, MIC-WMB) bouten. Let er hierbij op dat u de lak van de camera niet beschadigt. 

5. De MIC Serie 500 Camera is nu gereed voor installatie en configuratie. 

5.2 De regenkap afstellen voor omgekeerde werking
De rechtopstaande unit kan worden gemonteerd met de camerakogel naar boven of naar 
beneden gericht. Als de camera is omgekeerd, moet ook de regenkap worden omgekeerd om 
het vensterglas te beschermen tegen weersomstandigheden. Ga als volgt te werk om de 
regenkap om te keren: 
– Verwijder de 4 M3 x 6 schroeven waarmee de regenkap aan de camera is bevestigd, draai 

de regenkap om, bevestig deze op de camera en installeer vervolgens de camera. 

Afbeelding 5.6 Verwijder de schroeven

AANWIJZING!
De set mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd. De installatie dient in 
overeenstemming met de ter plaatse geldende richtlijnen voor elektrische apparatuur te 
worden uitgevoerd. Bevestig de MIC Serie 500 Camera aan een stevige veiligheidsketting om 
te voorkomen dat het product valt tijdens de installatie.
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Afbeelding 5.7 Draai de regenkap

Afbeelding 5.8 Omgekeerde regenkap

– Stel, met behulp van het schermmenu (MIC Setups, Config. opties), de camera in op 
'Omgekeerd,' zodat automatisch de bediening en het beeld worden omgekeerd. De 
camera kan ook via Cam-set op een omgekeerde configuratie worden ingesteld.

Raadpleeg de instructies en het Help-bestand van voor Cam-set voor meer informatie over het 
configureren en omkeren van de bediening met behulp van Cam-set.

5.3 De MIC Serie 500 Camera monteren
Ga als volgt te werk om de MIC Serie 500 Camera te monteren:
1. Zoek een geschikte locatie voor de montagesteun (apart geleverd). 
2. Verzeker u ervan dat het montageoppervlak het gewicht van de camera en de 

bevestigingsmiddelen onder alle omstandigheden (gewicht, vibratie en temperatuur) kan 
dragen.

3. Til de camera voorzichtig omhoog tot het montagepunt en sluit de vrouwelijke 12-pins 
stekker aan op de mannelijke kabelconnector op de chassismodule  van de camera. 
Schroef de huls van de kabelaansluiting vast nadat deze is vastgeklikt (ongeveer vier (4) 
keer draaien vanaf het begin van het schroefdraad).

4. Sluit de camera aan op de aarde met een van de meegeleverde bevestigingsbouten. Sluit 
de camera uitsluitend op één aardepunt aan om aardingslussen en bromtonen te 
voorkomen. 
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5. Gebruik M8 x20 mm roestvrijstalen moeren, bouten en ringen om de 4-inch PCD-
chassismodule op de montagebeugel van de camera te bevestigen. Een extra Nebar-
pakking of geschikt siliconenafdichtmiddel kan worden gebruikt om te zorgen voor een 
waterdichte pakking tussen de 4-inch PCD-chassismodule en het montageoppervlak. 
Zorg ervoor dat alle bouten stevig vastzitten. Bevestig alle kabels en buizen.

Afbeelding 5.9  De montagestanden van de MIC Serie 500 Camera: omgekeerd, rechtop en gekanteld 

5.4 Aarden van de MIC Serie 500 Camera
De cameramodule en behuizing zijn elektrisch geïsoleerd. Wij raden u echter aan voor de 
veiligheid de behuizing te aarden. De veiligheidsaarding moet een aansluiting aan de 
buitenkant van camera zijn, bijvoorbeeld op de bevestigingsbouten. De camera moet worden 
geaard om aardingslussen en vervorming van video als gevolg van elektrische interferentie te 
voorkomen. Als het systeem volledig van koper is en de camerabeelden naar de controlekamer 
worden gestuurd via een koperen coaxkabel, moet de camera op het video-afsluitpunt in de 
controlekamer worden geaard. Als de videobeelden via een niet-elektrisch verbindingsmedium 
zoals glasvezel, radio of microgolven naar de controlekamer worden verzonden, moet de 
camera op het zenderpunt in de voeding worden geaard. Als dubbele aarding onvermijdelijk 
is, moet er een scheidingstransformator tussen de twee (2) aardingspunten worden geplaatst.

WAARSCHUWING! 
Als de camera met de kogelkop naar beneden is gemonteerd, is het van essentieel belang dat 
de connector en de chassismodule van de camera volledig waterdicht zijn. Water in de 
connector kan leiden tot corrosie van de connectorpinnen wat weer leidt tot onbetrouwbare 
werking van de camera.

WAARSCHUWING! 
Om te voorkomen dat water in de schroefdraden van de kabelconnectoren terechtkomt, moet 
de 25-mm schroefdraad bij de eindmontage waterdicht worden gemaakt met behulp van 
PTFE-tape (niet meegeleverd). In plaats hiervan kan ook een ander geschikt afdichtingsmiddel 
worden gebruikt om de schroefdraad af te dichten alvorens deze te bevestigen.
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5.5 Bliksembeveiliging
Als de camera in een omgeving is geplaatst waar blikseminslag mogelijk is, raden wij u aan om 
binnen een straal van 0,5 m van de camera en tenminste 1,5 m hoger dan de camera een 
bliksemafleider te installeren. 
De behuizing zelf is bestand tegen secundaire inslagen. Als de correcte bliksemafleiding 
wordt geplaatst, voorkomt u schade aan de interne elektronica of de camera. Een aansluiting 
voor aarding biedt bescherming tegen schade van secundaire inslagen. 

5.6 Elektrische aansluitingen op de camera
Alle aansluitingen op de camera worden tot stand gebracht via de schroefklemmen van de 
MIC-voeding. Een speciale composietkabel voor de camera is beschikbaar in de lengtes 2, 10, 
20 en 25 m (vereist, niet meegeleverd). De uiteinden van deze kabels zijn standaard voorzien 
van een vrouwelijke, 12-wegs connector die past op de mannelijke connector van de 
chassismodule van de camera. 

Afbeelding 5.10 Weergave van de aansluiting van de composietkabel op een MIC Serie 500 Camera
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Raadpleeg de installatiehandleiding van de MIC Serie Voedingseenheid op de meegeleverde 
installatie-cd voor alle informatie over het installeren van een MIC Serie Voedingseenheid en 
het aansluiten ervan op een MIC Serie 500 Camera.
De composietkabel heeft geen afsluitklem (vrije bedrading) aan het andere uiteinde voor 
bekabeling in de voedingseenheid. De standaard kleurcodering voor deze kabels is als volgt:

Afbeelding 5.11 Opengewerkte tekening van de aansluitingen van de composietkabel

Connectorpin 
camerakabel

Naam van signaal Omschrijving Kleur kabeldraad

1 Washer Drive Rtn Aansluiting randapparatuur Grijs

2 Tamper Sw Rtn Aansluiting randapparatuur Bruin

3 Washer Drive Sproeiersignaal Oranje

4 Tamper Sw Alarmcommunicatie Zwart

5 Video Return Videosignaalaarde Afscherming van 
coaxkabel

6 Video Output Video-uitgang controlekamer Kern van 
coaxkabel

7 Full-duplex Tx B Telemetrie I/O naar RS-422/
485

Paars

8 Full-duplex Tx A Telemetrie I/O naar RS-422/
485

Blauw

9 0v Aarde Afscherming

10 Full Duplex Rx A
Half Duplex Tx/Rx A

Telemetrie I/O naar RS-422/
485

Geel

11 Full Duplex Rx B
Half Duplex Tx/Rx B

Telemetrie I/O naar RS-422/
485

Wit

12 Power Input 2 Laagspanning voedingsingang Groen

13 Power Input 1 Laagspanning voedingsingang Rood

AANWIJZING!
Gebruik van de afgeschermde composietkabel voor afstanden tussen de camera en de MIC 
voedingseenheid langer dan 25 m wordt afgeraden.

WAARSCHUWING! 
Zorg ervoor dat alle voedingsspanning is losgekoppeld voordat u de MIC voedingseenheid 
opent of er werkzaamheden aan verricht. De set mag alleen door gekwalificeerd personeel 
worden geïnstalleerd. De installatie dient in overeenstemming met de ter plaatse geldende 
richtlijnen voor elektrische apparatuur te worden uitgevoerd. Bevestig de MIC Serie 500 
Camera aan een stevige veiligheidsketting om te voorkomen dat het product valt tijdens de 
installatie.



MIC Serie 500 PTZ camera  Navigeren binnen de menu's | nl 25

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.02

6 Navigeren binnen de menu's
– De MIC Serie 500 Camera wordt geprogrammeerd via de OSD-menu's (On-Screen 

Display). Elk on-screen display (OSD) geeft een lijst met parameters of submenu's weer 
die de beheerder kan selecteren. U kunt het hoofdmenu op twee (2) manieren openen:

– Bedieningssysteem op pc waar de gebruiker het juiste presetcommando "goto preset 85" 
moet opgeven.

– Handmatige bediening via een compatibele joystick
Als het bedieningssysteem geen presets ondersteunt of is beperkt tot een aantal presets van 
minder dan 85, kantel dan de eenheid naar boven totdat deze de mechanische aanslag bereikt 
en houd de joystick gedurende ongeveer 10 seconden vast. Het menu wordt automatisch 
weergegeven. Als het menu gedurende drie (3) minuten niet handmatig wordt bediend, wordt 
het automatisch afgesloten en keert de MIC Serie 500 Camera terug in de vorige status. Alle 
niet opgeslagen instellingen gaan verloren. 
Toegang voor technici tot alle menu-opties is mogelijk door het wachtwoord “1000” in het 
gedeelte “Wachtwoord" van het menu in te voeren.
Ga als volgt te werk om het hoofdmenu via de controller te openen:
– Druk op Shot + 85 + Enter (Bosch-controller). Het hoofdmenu wordt weergegeven. 

Ga als volgt te werk als u de camera voor de eerste keer gebruikt of als de camera is 
vergrendeld:

– Beweeg de joystick omlaag naar ENTER PASSWORD en druk hem vervolgens naar 
rechts om het submenu te openen. PASWORD “0000” wordt weergegeven.

– Beweeg de joystick naar rechts, het getal “0000” wordt groen en het eerste cijfer 
begint te knipperen.

– Beweeg de joystick omhoog om de cijfers te verhogen en naar beneden om de cijfers 
te verlagen. Beweeg de joystick naar links en naar rechts om van het ene cijfer naar 
het andere te navigeren. 

– Voer het wachtwoord “1000” in en sluit het menu af door de joystick naar links te 
bewegen. PASSWORD VALID wordt automatisch weergegeven. 
Opmerking: het wachtwoord kan nooit worden gewijzigd en moet altijd “1000” zijn.

– Tips voor het navigeren binnen de menu's via de controller:
– De menuopties zijn wit en de momenteel geselecteerde optie is gemarkeerd in de 

kleur blauw of groen. Gebruik de commando's Omhoog en Omlaag om door het 
menu te navigeren als een regel in de kleur blauw is gemarkeerd.

– Gebruik de commando's Omhoog en Omlaag om door instellingen voor die optie te 
bladeren als een regel in de kleur groen is gemarkeerd.

– Met een beweging naar rechts kunnen er twee dingen gebeuren: of verplaatsen in de 
huidige optie waarbij alle beschikbare opties worden weergegeven, of de huidige 
optie selecteren waarbij de kleur verandert van blauw in groen, zodat de gebruiker 
een nieuwe waarde voor deze instelling kan kiezen.

– Met het commando Naar links gaat u een niveau terug in het menu of bevestigt u de 
nieuwe instelling die zojuist is gewijzigd.

– Sommige menuopties verschillen enigszins. Voorbeeld: voor de opties Set-up Tour 
en Sony Set vanaf de hoofdpagina is een nummer vereist voordat de instellingen 
kunnen worden geopend. De volgorde hiervoor is als volgt: selecteer SETUP TOUR, 
beweeg naar rechts, gebruik omhoog en omlaag om door de tournummers te 
bladeren en stuur opnieuw naar rechts om de submenu's van de tour te openen. De 
inhoud van de het eerste scherm is afhankelijk van het niveau van de 
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gebruikerstoegang dat door de installateur in het met een wachtwoord beveiligde 
gedeelte van het menu is bepaald. 

– Gebruik de commando's omhoog en omlaag om door de lijst te bladeren en naar 
rechts om het volgende niveau van het menu te openen. Door rechts te sturen op 
EXIT sluit u het menu af. 

MAIN MENU 1/2 MAIN MENU 2/2
MIC SETUPS SONY SET
ACTIVATE FEATURE CAPTIONS
PRESET TOUR PRIVACY
PATTERN TOUR POT TEST
PRESETS MIC INFORMATION
COMMUNICATIONS SET USER ACCESS
ADVANCED SETUPS HELP
ALARMS EXIT

Menuoptie Omschrijving

MIC SETUPS Hiermee kunnen bewerkbare camera-instellingen zoals: homing, wissen, OSD, positionering, 
alarm, zoomen en de zelfdiagnosetest worden bediend.

ACTIVATE FEATURE Hiermee start u een Preset of Pattern tour nadat het menu wordt afgesloten, of vraagt u 
rechtstreeks een afzonderlijke SonySet preset op. 

PRESET TOUR Hiermee vraagt u presetposities op in de ingestelde volgorde, waarbij telkens gedurende de 
gewenste vertragingstijd wordt gewacht op de volgende preset. Er kunnen tot vier (4) 
afzonderlijke preset tours tegelijkertijd worden geprogrammeerd.

PATTERN TOUR Hiermee worden de handelingen van de gebruiker tijdens het opnemen gevolgd, zodat er een 
specifiek pad kan worden gevolgd. Er kunnen maximaal twee (2) afzonderlijke pattern tours 
tegelijkertijd worden geprogrammeerd.

PRESETS Hiermee kunnen combinaties van draai-, kantel- en zoomposities vooraf worden geselecteerd 
en opgeslagen, zodat een bepaalde weergave opnieuw kan worden opgevraagd. Deze optie 
wordt ook wel Preset Shot genoemd.

COMMUNICATIONS Hiermee kunnen MIC-adressen, Protocol en Baudrate worden geselecteerd. Na wijziging, 
worden de instellingen pas geactiveerd nadat het menu is afgesloten en de 
bevestigingspagina is geaccepteerd. In het adresveld kunnen de waarden 1 t/m 254 worden 
ingevoerd, die tussen de protocollen worden overgedragen.

ADVANCED SETUPS Hiermee worden de geavanceerde menuopties geopend. 

ALARMS Hiermee worden de alarminstellingen zoals: ingangstype, opties voor time-out en 
waarnemingstijd geopend.

SONY SET Hiermee kan de gebruiker het SonySet preset-nummer selecteren.

CAPTIONS Hiermee kunnen de standaard titelopschriften, de preset- of sectoropschriften en 
bijbehorende opties worden ingesteld. De hoofdpagina bevat instellingen, zoals positie en 
kleur, die van toepassing zijn op alle drie (3) opschriftmodi. Hier wordt ook bepaald of, en zo 
ja welke, opschriften worden gebruikt. Met de verticale positie selecteert u een regel van 0 
tot 10 (waarbij 0 staat voor de bovenkant en 10 voor de onderkant van het scherm). NB: met 
het instellen van opschriften vervalt de weergave van de schermpictogrammen (digitale zoom 
etc).

PRIVACY Hiermee kunnen algemene privacy-instellingen worden ingesteld. In Cam-set treft u meer 
instellingen aan. 



MIC Serie 500 PTZ camera  Navigeren binnen de menu's | nl 27

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.02

6.1 Menu MIC Setups
Dit gedeelte bevat enkele van de instellingen voor de MIC Serie 500 Camera die regelmatig 
worden gewijzigd. Door naar rechts te sturen op een optie wijzigt u de markeringskleur in 
groen en kunt u de huidige instelwaarde wijzigen. 

POT TEST Hiermee worden huidige positie van de MIC Serie 500 Camera, de motorinformatie en de 
voeding van de camera uit de voedingseenheid weergegeven. 

MIC INFORMATION Deze functie biedt de gebruiker een snelle manier om de huidige instellingen en metingen 
van de MIC Serie 500 Camera te bekijken. Deze pagina's bevatten een uitgebreide lijst MIC-
gegevens (adres, serienummer, baudrate etc.), een lijst met besturingsprintgegevens, een 
alleen-lezen lijst met MIC-instellingen (MIC SETUPS en ADVANCED SETUPS), een 
vooringestelde lijst met toewijzingen (voor randapparatuur en Sony Set), temperatuur- en 
vochtigheidsmetingen, statistische timers en communicatie-foutlogboeken.

SET USER ACCESS Bevat de naam van elke optie in het hoofdmenu waar een de optie Yes of No aangeeft of de 
naam wordt weergegeven onder normaal gebruik. Wanneer het menu wordt afgesloten en 
opnieuw wordt geopend, is de wachtwoordtoegang gereset en zijn uitsluitend de 
geselecteerde opties voor de gebruiker zichtbaar. Bovenaan de eerste toegangspagina van de 
gebruiker zijn twee opties beschikbaar: "Set Full Access" en "Set No Access". Hiermee 
kunnen alle functies respectievelijk worden toegestaand of geblokkeerd door de controller 
naar rechts te bewegen op de gewenste optie.

HELP Bevat contactgegevens.

EXIT Het menu sluiten.

Menuoptie Omschrijving

MAIN MENU 1/2 MIC SETUPS 1/2 MIC SETUPS 2/2
MIC SETUPS CONFIG UPRIGHT DIGITAL ZOOM ON
ACTIVATE FEATURE IR MODE OFF AUTO FLIP OFF
PRESET TOUR AUTO HOME ON SELF DIAGNOSIS
PATTERN TOUR HOME TO PRESET
PRESETS WASH-WIPE OFF
COMMUNICATIONS OSD OFF
ADVANCED SETUPS POS DISPLAY OFF
ALARMS AUTO ALARM OFF

Menuoptie Omschrijving

CONFIG Uitsluitend beschikbaar via het menu, zie Paragraaf 6.1.1 Config Mode, Pagina 29.

IR MODE Uitsluitend beschikbaar via het menu, zie Paragraaf 6.1.2 IR Mode, Pagina 30.

AUTO HOME Hiermee kan de unit in de stationairstand blijven staan wanneer deze wordt uitgezet of tot de 
volgende gebruikersinvoer plaatsvindt. Wanneer Auto Home is ingeschakeld, kan de MIC Serie 
500 Camera worden ingesteld om naar de beginpositie te bewegen (preset 1), preset tour 1 te 
starten of met behulp van de instelling "Home To" pattern tour 1 uit te voeren. De tijdsduur 
waarna dit moet plaatsvinden kan worden ingesteld op 30 seconden, 1 minuut, 5 minuten of 1 
uur met behulp van de instelling “Home Time” onder “Advanced Controls.”

HOME TO
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WASH-WIPE Tijdens activering beweegt de camera naar een opgeslagen positie (Wash Wipe Position, 
Advanced Settings), die moet zijn ingesteld om naar de sproeierkop te kijken, wordt de 
sproeierpomp gestart en de wisser aangezet. Na vrijgave keert de unit terug naar de 
oorspronkelijke positie, wordt de sproeierpomp stopgezet en gaat het wissen nog enkele 
seconden door. Dit proces vindt uitsluitend plaats als het commando Wash Wipe  is 
ingeschakeld. Zoniet, dan wordt alleen de sproeierpomp geactiveerd en zal de camera niet 
bewegen. Als het gebruik van een externe sproeier is vereist, moet de kit MIC-WKT 
(sproeierkop, beugel en MIC-WSH-kaart) of de MIC-WKT-IR (sproeierkop en beugel) worden 
aangeschaft om een sproeierpomp van een ander merk te installeren (zie de afzonderlijke 
handleiding voor MIC-WKT)”. 

OSD (On-Screen 
Display)

Hiermee worden de informatiepictogrammen van de cameramodule, zoals zoompositie, 
witbalansmodus, sluitertijd etc. in het videobeeld weergegeven. Deze verschijnen uitsluitend 
wanneer er geen opschriften worden weergegeven.

POS DISPLAY Geeft de huidige richting van de MIC Serie 500 Camera weer voor draaien en kantelen ten 
opzichte van de nulpositie weer in graden. Deze functie wordt tijdens de installatie ingesteld. 
De MIC Serie 500 Camera neemt 0° als Noord. Zorg er daarom voor dat wanneer de MIC Serie 
500 Camera wordt geïnstalleerd, de camera naar het noorden is gericht wanneer deze niet is 
gekanteld en gebruik vervolgens “Set Zero Pos” in “Advanced Controls”. Zodra deze optie is 
geactiveerd toont de positiedisplay de huidige kompasrichting Noord, Zuid, Oost of West in 1 of 
2 tekens (N, NW, W, SW, S etc.) samen met de exacte draai- en kantelstand. De display wordt in 
het wit getoond en geeft “N PAN: 125 TILT: 10"weer.

AUTO ALARM Hiermee kan zowel de enkelvoudige als de multi-alarmfunctie worden gebruikt. Als het 
automatische alarm is ingeschakeld, beweegt de MIC naar de Auto Alarm-positie (zoals 
geconfigureerd met Cam-set of “Alarms” - “Learn Alarm Pos”) na detectie van een 
sabotagelijnsignaal. Als Auto Alarm is uitgeschakeld, negeert de MIC Serie 500 Camera elke 
status van de sabotagelijn die eindigt in de MIC voedingseenheid (raadpleeg de handleiding van 
de MIC voedingseenheid voor meer informatie). 

DIGITAL ZOOM Biedt zowel optische als digitale zoom. Op sommige systemen bestaat de optie om de digitale 
zoom te selecteren. Op andere systemen zal het bedieningssysteem altijd commando's 
versturen om door te gaan met digitale zoom terwijl dit misschien niet altijd wenselijk is. Om dit 
stop te zetten is er een functie, Digital Zoom, die, wanneer uitgeschakeld, ervoor zorgt dat de 
digitale zoom niet wordt gebruikt, ongeacht de commando's van het bedieningspaneel. 
Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de digitale zoom gebruikt zoals door de controller 
bepaald. 

AUTO FLIP Als deze functie is ingeschakeld, worden het videobeeld en de bedieningselementen voor 
draaien, kantelen en zoomen automisch omgekeerd wanneer de camera in omgekeerde stand 
staat. Dit vereenvoudigt de bediening. De bedieningselementen blijven omgekeerd totdat er een 
stopcommando wordt ontvangen, waarna de bediening terugkeert naar de normale stand.

SELF DIAGNOSIS Hiermee kunnen rudimentaire tests worden uitgevoerd om fouten met de unit weer te geven. 
De test begint met het bewegen van de unit naar een specifieke testpositie waarna er wordt 
gecontroleerd op geldige resolverinformatie en betrouwbare communicatie van de 
cameramodule. Daarna worden de draai- en kantelaandrijving en de camerazoom getest. Als 
laatste wordt de wisser geactiveerd. De resultaten van elke test worden weergegeven als 
voltooid, zie Paragraaf 6.16 Self Diagnosis, Pagina 58.

Menuoptie Omschrijving
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 De Config- en IR Mode-instellingen zijn beschikbaar via het menu en bieden de gebruiker 
een snelle manier om de MIC Serie 500 Camera in te stellen voor uiteenlopende 
configuraties.  Tabel 6.2 en Tabel 6.3 geven de beschikbare opties en de gewijzigde 
instellingen weer wanneer deze worden ingesteld.
De via deze optie gewijzigde instellingen (zoals Image Flip, Pan Reverse, Auto Alarm etc.) 
kunnen ook elders in het menu afzonderlijk worden ingesteld, maar de instellingen voor 
“Config” en “IR Mode” behouden hun huidige waarde, wat kan leiden tot verwarring over 
de huidige status van de MIC Serie 500 Camera. Wij raden u aan de afzonderlijke 
instellingen niet te wijzigen tenzij dit specifiek noodzakelijk is.

Tabel 6.1 Instellingen en opties voor de MIC Serie 500 Camera

6.1.1 Config Mode
De instellingen Config Mode zijn beschikbaar via het schermenu en bieden de gebruiker een 
snelle manier om de diverse configuraties voor de unit in te stellen (raadpleeg Tabel 6.2 voor 
de beschikbare opties en instellingen wanneer de Config Mode is ingesteld).

Tabel 6.2 Opties en instellingen van Config Mode

Instelling Opties Standaard

Config Upright/Canted/Inverted/Inverted IR UPRIGHT

IR Mode ON/OFF : Auto/ON :P-cell/ON : Manual OFF

Auto Home ON/OFF OFF

Home To Preset/Tour TOUR

Wash-Wipe ON/OFF OFF

OSD ON/OFF OFF

Pos Display ON/OFF OFF

Auto Alarm ON/OFF OFF

Digital Zoom ON/OFF OFF

Auto Flip ON/OFF OFF

Self Diagnosis n.v.t.

Image Flip Pan Reverse Tilt Reverse Privacy

Upright OFF OFF OFF Upright

Canted OFF OFF OFF Canted

Inverted OFF ON OFF Inverted

Inverted IR ON ON ON Inverted
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6.1.2 IR Mode
Het menu IR-modus stelt de gebruiker in staat om meerdere instellingen te wijzigen die ook 
elders in het menu afzonderlijk kunnen worden ingesteld. De instellingen Config IR Mode 
behouden echter hun huidige waarde, wat kan leiden tot verwarring over de huidige status 
van de MIC Serie 500 Camera. Wij raden u aan de afzonderlijke instellingen niet te wijzigen 
tenzij dit specifiek noodzakelijk is (raadpleeg Tabel 6.3 voor de beschikbare opties en 
instellingen wanneer de IR-modus is geselecteerd). 

De modi CONFIG en IR hebben voorrang boven de afzonderlijke instellingen. Wees voorzichtig 
en gebruik deze instelling niet in de configuratiemodus.

Tabel 6.3 Opties en instellingen van IR Mode

6.2 Menu Activate Feature
Het menu Activate Feature kan worden gebruikt om een preset of pattern tour te starten 
nadat het menu is gesloten, of om rechtstreeks een SonySet preset op te vragen.

IR Mode Auto Alarm Multi Alarm Auto IR Photocell IR Auto Lowlight

OFF n.v.t. OFF OFF OFF OFF

ON : Auto ON ON ON OFF OFF

ON : P-Cell ON ON OFF ON OFF

ON : Manual ON ON OFF OFF OFF

MAIN MENU 1/2 ..ACTIVATE FEATURE..
MIC SETUPS PRESET TOUR NO 1
ACTIVATE FEATURE
PRESET TOUR START TOUR
PATTERN TOUR
PRESETS PATTERN TOUR NO. 1
COMMUNICATIONS START TOUR
ADVANCED SETUPS
ALARMS SONYSET NO 1

RUN SONYSET

Menuoptie Omschrijving

PRESET TOUR Selecteer het nummer onder de bijbehorende optie om een preset of pattern tour te starten en 
stuur vervolgens naar rechts op “Start Tour” onder de vereiste functie. Om bijvoorbeeld Preset 
Tour 3 te starten, wijzigt u “Preset Tour No.” in 3 en drukt vervolgens op “Start Tour” direct 
daaronder. De tour wordt ongeveer 1 seconde na het sluiten van het menu gestart.

PATTERN TOUR

SONYSET Selecteer de gewenste Sony Set preset met behulp van “Sonyset No.” en druk op “Run 
SonySet” direct daaronder. De presettabel wordt onmiddellijk ingeschakeld.
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6.3 Menu Preset Tour
Ga als volgt te werk om een tour te programmeren: open het Preset Tour menu, geef het 
tournummer op (1 tot 6) en stuur naar rechts om de pagina Tour Settings te openen. Nadat 
het menu is geopend, is er een instelling beschikbaar “No of Tour Points”, vervolgens twee (2) 
submenus “Tour Point Settings” en “Create / Modify Tour” en ten slotte een optie voor het 
opslaan van de tour.

MAIN MENU 1/2 ..PRESET TOUR 1.. .. TOUR SETTINGS ..
MIC SETUPS
ACTIVATE FEATURE NUMBER OF TOUR DWELL SETTINGS
PRESET TOUR POINTS 5 DEFAULT 10
PATTERN TOUR MAX RANDOM 64
PRESETS TOUR POINT SETTINGS MIN RANDOM
COMMUNICATIONS CREATE/MODIFY TOUR
ADVANCED SETUPS PRESET SETTINGS
ALARMS SAVE TOUR MAX RANDOM 10

MIN RANDOM 1

: PRESET : DWELL
-----------------------------------------------
1: 1 : 5
2: 2 :DEFAULT
3: RANDOM : 5
4: RANDOM :RANDOM
5: 5 : 5

Menuoptie Omschrijving

NUMBER OF TOUR 
POINTS

Het aantal tourpunten varieert van 1 tot 32, waarbij elk punt is voorzien van een 
presetpositie en waarnemingstijd, die op de pagina Create / Modify Tour kunnen worden 
geprogrammeerd.

TOUR POINT SETTINGS Bevat de standaard en willekeurige maximuminstellingen. De instellingen worden 
verdeeld in waarneming- en preset submenu's. Als een tourpunt is gedefinieerd om een 
willekeurige preset of willekeurige waarneming te gebruiken, blijven de waarden binnen 
de in deze pagina opgegeven maximuminstellingen.

CREATE/MODIFY TOUR Toont een lijst met afzonderlijke tourpunten in tabelvorm. Het aantal beschikbare 
punten wordt bepaald door de instelling op de vorige pagina. Met de besturing Omhoog 
en Omlaag verplaatst u de gemarkeerde regel naar het vorige of volgende tourpunt. De 
cursor wordt naar de volgende pagina verplaatst als deze het einde van de pagina 
bereikt (zie Paragraaf 6.3.1 Create/Modify Tour, Pagina 32).

RANDOM TOURS Hiermee worden op een intelligente manier de presets geselecteerd wanneer de optie 
RANDOM is gekozen. De camera wordt niet naar dezelfde preset vertplaatst, totdat alle 
presets in de selectie zijn bezocht.



32 nl | Navigeren binnen de menu's MIC Serie 500 PTZ camera

F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.02 Gebruikershandleiding Bosch Security Systems, Inc.

6.3.1 Create/Modify Tour
Ga als volgt te werk om een instelling te wijzigen: selecteer het tourpunt door naar rechts te 
bewegen waardoor de regel in de kleur groen wordt gemarkeerd. Het presetnummer gaat 
knipperen om aan te geven dat deze instelling kan worden gewijzigd door omhoog en omlaag 
te drukken. 
Vier (4) tours zijn programmeerbaar, elk met maximaal 32 stappen. Elke stap kan afzonderlijk 
worden geprogrammeerd met een preset-positienummer (1 tot 64) en een waarnemingstijd in 
seconden (1 tot 240).
Ga als volgt te werk om een waarnemingstijd te wijzigen: met een commando naar rechts 
knippert de optie voor de waarnemingstijd, die vervolgens kan worden gewijzigd door naar 
omhoog of omlaag te drukken.
Verplaats de joystick naar een uiteinde van de beschikbare opties om Random of Default te 
selecteren. Bij presets liggen de waarden voor Random tussen 1 en 64. Bij waarnemingstijden 
liggen de instellingen voor Random en Default tussen 1 en 240.

6.3.2 Random Tours
Om de Random-opties te laten werken, moeten er enkele limieten worden ingesteld waarmee 
de beschikbare reeks presets en de tijdschaal voor waarnemingstijden wordt aangegeven. 
Wanneer er bijvoorbeeld een presetpositie als Random met de limieten 5 en 20 wordt 
ingesteld, zal de MIC Serie 500 Camera naar een willekeurige presetpositie tussen 5 en 20 
bewegen en daar wachten gedurende de opgegeven waarnemingstijd, die ook willekeurig kan 
zijn en op dezelfde manier functioneert. In plaats hiervan kan voor de waarnemingstijd 
worden gekozen voor de optie Default, waarvoor de waarde volgens de vereisten van de 
gebruiker kan worden gewijzigd.
Voorbeeld van een tour-instelling:

De MIC Serie 500 Camera beweegt eerst naar presetpositie 1 en blijft daar gedurende 8 
seconden. Vervolgens beweegt de camera naar een presetpositie tussen 5 en 15 en blijft daar 
gedurende 5 seconden. Ten slotte beweegt de camera naar een andere preset tussen 5 en 15, 
maar niet naar de vorige presetpositie en blijft daar een willekeurige periode tussen de 10 en 
20 seconden. Dit proces herhaalt zich vervolgens, waarbij willekeurig uitsluitend de 
presetposities worden bezocht die nog niet eerder zijn bezocht. Nadat de presetposities 5 t/
m 15 allemaal zijn bezocht, wist de MIC Serie 500 Camera de posities. 
De functie Save Tour slaat vervolgens alle wijzigingen van het specifieke tournummer op, 
terwijl de functie Exit Withouth Saving de wijzigingen annuleert.

Tour-instelling Waarde

Min. Random Preset Position 5

Max. Random Preset Position 15

Min. Random Dwell Time 10

Max. Random Dwell Time 20

Default Dwell Time 8

Tour Point Preset Position Dwell Time

1 1 Default

2 Random 5

3 Random Random
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6.4 Pattern Tour Menu
De MIC Serie 500 Camera ondersteunt twee patroontours waarmee de gebruiker een pad met 
een reeks bewegingen kan opnemen, die vervolgens als een herhaalde tour kunnen worden 
afgespeeld. Het tournummer kan uit het “Main Menu” worden geselecteerd door naar rechts 
te drukken op “Pattern Tour” en vervolgens naar boven of beneden te bewegen om 1 of 2 te 
selecteren. Als u nogmaals rechts drukt, wortd het menu geopend.
Een pattern tour opnemen
Om via het menu en pattern tour op te nemen geeft u de vereiste lengte in seconden op via de 
instelling “Length” en drukt u vervolgens naar rechts op “Record”.
Het menu is verwijderd en volledige functionele bediening is nu mogelijk. Er zijn een aantal 
overlappende opschriften die de opgenomen tour, het nummer dat wordt opgenomen, de 
resterende tijdsduur en het aantal resterende stappen weergeven. Een enkelvoudige pattern 
tour kan maximaal 3000 metingen opnemen, die regelmatig tijdens de beweging, maar zelden 
tijdens stilstand worden opgenomen. Nadat de tijd is verstreken, wordt het menu weer op 
dezelfde positie geladen. Als het maximum aantal patroonstappen wordt bereikt voordat de 
tijd verstrijkt, wordt de opname gestopt en het menu opnieuw geladen.
Preview Tour
Nadat een tour is opgenomen, kan deze via het menu worden afgespeeld met behulp van de 
functie “Preview Tour”. Net als hierboven beschreven, wordt het menu uit het videobeeld 
verwijderd en wordt er een opschrift toegevoegd waar in het huidige tournummer wordt 
weergegeven. Nadat de tour de volledig is doorlopen, wordt het menu opnieuw geladen.

MAIN MENU 1/2 ..PATTERN TOUR 1,.
MIC SETUPS
ACTIVATE FEATURE LENGTH 20 S
PRESET TOUR
PATTERN TOUR RECORD
PRESETS REVIEW TOUR
COMMUNICATIONS
ADVANCED SETUPS
ALARMS
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LENGTH Hiermee wordt bepaald hoeveel seconden de gebruiker de handmatige bediening van de MIC 
tijdens het opnemen van de pattern tour kan gebruiken voordat het menu opnieuw wordt geopend.

RECORD Hiermee wordt het schermenu afgesloten en de opname gestart. De gebruiker krijgt volledige 
controle over de MIC gedurende de toegewezen tijdsduur, waarbij alle invoer wordt opgenomen in 
het geheugen zodat deze op elk gewenst moment kan worden afgespeeld.

REVIEW TOUR Hiermee wordt het huidige geselecteerde patroon eenmalig afgespeeld.
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6.5 Het menu Presets
In het menu Presets kunnen 64 presetposities, met een draai-en kantelnauwkeurigheid van 
0,08°, worden bekeken en ingesteld. Twaalf (12) van deze preposities worden gereserveerd 
voor multi-alarmen, 1 voor automatisch alarm en 1 voor de Sproeier-wisserpositie.
Met dit presetonderdeel kunnen alle presets tussen de 1 en 255 worden ingesteld of 
opgevraagd. Hoewel er slechts 64 presetposities in de unit aanwezig zijn, zijn er een aantal 
functies toegewezen om presetnummers te leren, die vervolgens eenvoudig via het menu 
kunnen worden geopend als een bepaald bedieningspaneel geen presets boven een bepaalde 
waarde ondersteunt. 

6.5.1 Learn Preset
Presets zijn opgeslagen cameraposities. Ga als volgt te werk om een presetpositie in te 
stellen:
1. Selecteer het presetnummer (PRESET NO) met behulp van de joystick omhoog/omlaag.
2. Zet de camera in de positie die u wilt opnemen als preset (met behulp van handmatige 

bediening, zie hieronder).
3. Druk naar rechts op LEARN PRESET, waarna een voortgangsindicator wordt 

weergegeven. 
4. De camerapositie is toegewezen aan het presetnummer dat u hebt geselecteerd.

6.5.2 GOTO Preset
Ga als volgt te werk om een bestaande preset te openen:
1. Selecteer het presetnummer (PRESET NO) met behulp van de joystick omhoog/omlaag. 
2. Druk naar rechts op GOTO PRESET titel, waarna de camera naar de geselecteerde preset 

beweegt.

6.5.3 Manual Control
Met de functie MANUAL CONTROL kan de gebruiker gedurende tien (10) seconden handmatig 
de unit bedienen om deze op een presetpositie te zetten. Een opschrift met de resterende 
tijdsduur wordt bovenaan het scherm weergegeven. Wanneer de resterende tijd is verstreken, 
stopt de unit op de huidige positie. Druk naar rechts op Manual Control als er verdere 
beweging is vereist. Hiermee kan de gebruiker nogmaals gedurende tien (10) seconden 
handmatig de unit bedienen.

MAIN MENU 1/2 ..PRESETS..
MIC SETUPS PRESET NO. 1
ACTIVATE FEATURE MANUAL CONTROL
PRESET TOUR LEARN PRESET
PATTERN TOUR GOTO PRESET
PRESETS
COMMUNICATIONS
ADVANCED SETUPS
ALARMS
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PRESET NO. Hiermee kan een reeks van 1 tot 255 aangepaste presets worden geopend.

LEARN PRESET Hiermee kan de gebruiker en presetpositie instellen.

GOTO PRESET Hiermee kan een bestaande preset worden geopend.

MANUAL CONTROL Hiermee kan de gebruiker gedurende tien (10) seconden handmatig de unit bedienen om 
deze op een presetpositie te zetten. Zie Paragraaf 6.5.3 Manual Control, Pagina 34.



MIC Serie 500 PTZ camera  Navigeren binnen de menu's | nl 35

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.02

6.6 Menu Communications
Op de pagina Communications kunnen het MIC-adres, het protocol en de baudrate worden 
ingesteld. Na wijziging, worden de instellingen pas geactiveerd nadat het menu is afgesloten 
en de bevestigingspagina is geaccepteerd. In het adresveld kunnen de waarden 1 tot 254 
worden ingevoerd, die tussen de protocollen worden overgedragen.
De MIC Serie 500 Camera biedt dubbele protocolondersteuning binnen één softwarerelease. 
Het actieve protocol van de camera kan worden gewijzigd via Cam-set of de instelling 
“Protocol” in dit menu-onderdeel. De beschikbare protocol-pakketopties zijn: FV/Bosch 
(standaard), FV/Pelco en FV/VCL, protocolpakketten met de protocollen FV/American 
Dynamics, FV/Vicon en FV/Kalatel worden later toegevoegd.

De instelling “Baud Rate” biedt een volledige reeks waarden, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 
of 38400 voor elke protocol. Niet alle protocolcontrollers ondersteunen deze volledige reeks. 
Zorg er dus voor dat de correcte optie is geselecteerd voordat u deze bevestigt.
Direct na het wijzigen van deze parameters en het bevestigen van de selectie is bediening niet 
mogelijk totdat het bedieningssysteem opnieuw is geconfigureerd in overeenstemming met 
deze parameters. Als er een optie voor een protocol, adres of baud rate wordt geselecteerd 
die niet via het bedieningssysteem kan worden verkregen, moet de camera worden gereset via 
de functie Configure MIC Communications van Cam-set.
Het wijzigen van deze waarden leidt tot het openen van een extra pagina nadat het menu 
wordt afgesloten. Verplaats de regel omlaag naar APPLY SETTEINGS om de wijzigingen te 
accepteren en druk naar rechts. Druk naar rechts op DISCARD SETTINGS om de instellingen 
te negeren.

MAIN MENU 1/2 ..COMMUNICATIONS..
MIC SETUPS
ACTIVATE FEATURE ADDRESS 1
PRESET TOUR PROTOCOL BOSCH
PATTERN TOUR BAUD RATE
PRESETS -------------------------------------------
COMMUNICATIONS : WARNING CHANGING :
ADVANCED SETUPS : ANY SETTING MAY :
ALARMS : CAUSE A LOSS OF :

: CONTROL :

Menuoptie Omschrijving

ADDRESS Hiermee kan de betreffende camera in het bedieningssysteem worden bediend via het numerieke 
adres. Het adres kan lokaal worden ingesteld via Cam-set. Om het adres in Cam-set te wijzigen 
voert u het gewenste adres in het veld New Address in en drukt u vervolgens op Configure MIC 
Communications. Het menu MIC Communications Settings wordt weergegeven. Pas de 
instellingen aan en druk vervolgens op Apply (optioneel 1-254 adressen).

PROTOCOL Hiermee kan de gebruiker schakelen tussen de protocollen in het geladen protocolpakket. De 
huidige opties zijn: FV/Bosch (standaard), FV/Pelco of FV/VCL.

BAUD RATE Hiermee kan de gebruiker schakelen tussen een baudrate van 4800 en 9600. De snelheid waarmee 
uitgewisselde gegevens worden verzonden, uitgedrukt in bits per seconde (Bps).
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6.7 Menu Advanced Setups
Het menu ADV SETUPS geeft toegang tot instellingen die niet regelmatig worden gewijzigd. 
Het wordt aanbevolen deze instellingen niet bij normale toegang weer te laten geven.

MAIN MENU 1/2 ..ADV SETUPS.. 1/4 ..ADV SETUPS.. 2/4
MIC SETUPS IMAGE FLIP ON PHOTOCELL IR OFF
ACTIVATE FEATURE PAN REVERSE ON POS DISPLAY LINE 10
PRESET TOUR TILT REVERSE ON MIN INT SPEED 25 FPS
PATTERN TOUR SPEED SCALE 10/10 MAX GAIN LVL 28 DB
PRESETS WIPE MODE NORMAL WIDE-D OFF
COMMUNICATIONS HOME TIME 5 MIN AUTOPAN SPEED 26
ADVANCED SETUPS AUTO IR OFF PROPORTIONAL PTZ ON
ALARMS AUTO LOWLIGHT OFF PAN TIMEOUT

..ADV SETUPS.. ..ADV SETUPS.. 4/4
CLEAR SOFTSTOPS MAP AUX TO PRESET
MANUAL CONTROL FIND END STOPS
WASH WIPE POS RESET TO DEFAULTS
SET ZERO POS
UPPER LEFT SOFTSTOP
LOWER RIGHT SOFTSTOP
LEFT AUTOPAN LIMIT
RIGHT AUTOPAN LIMIT

Menuoptie Omschrijving Opties Standaa
rd

IMAGE FLIP Hiermee wordt het beeld van de cameramodule omgekeerd, zodat het 
kan worden gebruikt op een omgekeerde camera waarvan de kop niet 
180 graden kan worden gedraaid. Opmerking: het omkeren van het beeld 
vereist normaal gesproken enkele wijzigingen van de bedieningsrichting.

ON/OFF OFF

PAN REVERSE Hiermee wordt de draairichting van de bediening omgekeerd. Deze 
functie zorgt ervoor dat de draairichting correct is wanneer de camera is 
omgekeerd. Ideaal om een logische bediening te realiseren als de unit is 
omgekeerd.

ON/OFF OFF

TILT REVERSE Hiermee wordt de kantelbeweging van de camera omgekeerd. Hiermee 
wordt de kantelrichting van de bediening omgekeerd. Deze functie zorgt 
ervoor dat de kantelbediening wordt teruggezet in de correcte richting 
wanneer de camera is omgekeerd. Te gebruiken wanneer de camera 
ondersteboven is gemonteerd.

ON/OFF OFF

SPEED SCALE Deze functie biedt een manier om de responsie van de camera op 
handmatige bediening aan te passen. Het bereik is 1 tot 20, met een 
snelheidsverhouding van ongeveer 5%. Waarde 1 zorgt bijvoorbeeld voor 
een responsie van 5% en waarde 20 biedt volledige snelheid met 100%.

1-10 10/10
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WIPE MODE Er bestaan 3 modi voor de wisser. In de modus Normal zal de wisser 
werken wanneer de knop ingedrukt blijft of tussen het indrukken van de 
knop in geval van vergrendeling. Als Intermittent Wipe is ingeschakeld, zal 
de wisser, in plaats van permanent wissen terwijl de camera actief is, 
ongeveer tweemaal elke 60 seconden wissen totdat de functie Wipe 
wordt uitgeschakeld. Deze functie is uitsluitend nuttig op systemen die 
zijn voorzien van randapparatuur met blokkeerfunctie. De laatste keuze is 
5 Wipes, waarbij er telkens vijf keer wordt gewist als hiertoe opdracht 
wordt gegeven. In het FV protocol is het wissen opgeslagen als 
randapparaat in het handmatige bedieningscommando. Wanneer de 
wisfunctie is vergrendeld, ontvangt de camera elke keer wanneer 
de joystick wordt bewogen het commando Wipe On. Voor deze functie is 
het beter een knop voor tijdelijk wissen te gebruiken.

NORMAL, 
INT., 5 
WIPES

NORMA
L

HOME TIME Met de instelling Home Time kan de gebruiker de periode zonder 
bediening bepalen, die moet verstrijken voordat de MIC de functie Home 
activeert. Deze period kan worden ingesteld op 30 seconden, 1 minuut, 5 
minuten of 1 uur.

30 SEC, 
1 MIN, 
5 MIN, 
1 HOUR

5 MIN

AUTO IR Hiermee wordt de huidige IR-status van de unit bewaakt. Wanneer het 
licht tot een bepaald niveau daalt, activeert de module automatisch het 
sperfilter en schakelt hij naar zwart/wit, waarna de camera de IR-lampen 
inschakelt.

ON/OFF OFF

AUTO 
LOWLIGHT

Hiermee wordt, in plaats van de versterking te verhogen, de sluitertijd van 
de unit verlengd wanneer het lichtniveau zakt. Er kan 
bewegingsonscherpte op de video optreden als de frame rate tot een 
bepaald niveau daalt. Dit kan een probleem zijn voor camera's die 
constant in beweging zijn. Bij stilstand zal echter niet het korrelige beeld 
ontstaan, dat normaal gesproken kenmerkend is voor onder opnamen bij 
weinig licht. De versterking waarmee de wijziging plaatsvindt en de 
laagste frame rate kunnen via de instelling MIN INT SPEED worden 
geregeld. 

ON/OFF OFF

PHOTOCELL 
IR

Hiermee kan de gebruiker een externe fotocel aan de voedingseenheid 
koppelen om de IR-lampen aan te sturen. Het apparaat is aangesloten op 
alarmingang 4, zodat wanneer het lichtniveau tot een bepaald punt daalt, 
alarm 4 wordt geactiveerd en het apparaat de lampen inschakelt. 
Wanneer het lichtniveau weer stijgt, wordt het alarm geactiveerd en 
worden de lampen uitgeschakeld. Deze modus stelt de gebruiker in staat 
de sensor te verbergen voor grote externe lichtbronnen om te voorkomen 
dat de camera bij een automatische instelling de IR-modus telkens in- en 
uitschakelt. 

ON/OFF OFF

POS DISPLAY 
LINE

Hiermee kan de gebruiker de regel opgeven waarop de positie wordt 
weergegeven.

0-10 10

MAX GAIN LVL Hiermee wordt de huidige sluitertijd gewijzigd wanneer de versterking tot 
het max. versterkingsniveau stijgt, zodat het minimale integratieniveau 
wordt bereikt. De maximale versterking instellen waaraan de 
versterkingsregeling zich aanpast wanneer deze op AUTO is ingesteld.

+2dB - 
+28dB in 
stappen van 
2dB

24dB

Menuoptie Omschrijving Opties Standaa
rd
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MIN INT 
SPEED

Hiermee wordt de instelling Auto Lowlight bepaald. 3/6/12/25 
fps

28 fps

WIDE 
DYNAMIC 
RANGE

De camera ondersteunt Wide Dynamic Range, waarmee de helderheid in 
een beeld kan worden afgevlakt wanneer er sprake is zeer heldere 
belichting. Wanneer een camera bijvoorbeeld binnen staat terwijl de 
opgenomen scène voor een deel binnen en voor een deel buiten het 
gebouw valt, wordt de binnenscène meestal erg donker door het heldere 
licht van de buitenscène, of zorgt de binnenscène ervoor dat de 
buitenscène te licht wordt. Wide D-niveaus vlakken dit contrast af zodat 
er een meer gelijkmatig belicht beeld ontstaat.

ON, OFF OFF

AUTO PAN 
SPEED

Hiermee wordt de snelheid bepaald waarmee de camera draait tussen de 
ingestelde automatische grenswaarden voor het draaien. De snelheid 
varieert van 1 tot 255.

1-255 50

PROPORTION
AL PTZ

Wanneer Proportional PTZ is ingeschakeld, bewaakt de camera de 
huidige zoomstand en past hij de draai- en kantelsnelheden hierop aan, 
zodat er een nauwkeurigere bediening mogelijk is bij inzoomen.

ON, OFF ON

PAN TIMEOUT Met deze functie stopt de camera de continue rotatie na 60 seconden 
zonder gebruikersinvoer. Deze functie wordt vooral gebruikt op systemen 
waar STOP-commando's verloren gaan als gevolg van ruis op de 
communicatielijnen.

ON, OFF OFF

CLEAR SOFT 
STOPS

Hiermee worden alle toegepaste Soft stops geannuleerd. RIGHT TO 
CLEAR

n.v.t.

MANUAL 
CONTROL

Hiermee kan de gebruiker de camera 10 seconden lang handmatig bedienen om de camera in de 
gewenste positie te zetten voordat het menu naar de vorige status terugkeert.

WASH WIPE 
POSITION

Hiermee wordt de sproeierpositie ingesteld door de camera naar de 
sproeierkop te richten. Naar rechts drukken om in te stellen.

RIGHT TO 
SET POS

huidige 
positie 
van de 
camera

SET ZERO 
POS

Hiermee wordt de nulgradenpositie (Noord) ingesteld wanneer de 
opschriften voor kompasrichting worden gebruikt. Wanneer de camera 
bijvoorbeeld naar het noorden wordt gericht en Set Zero Pos wordt 
ingesteld, wordt de kompasrichting correct weergegeven.

RIGHT TO 
SET POS

n.v.t.

UPPER LEFT 
AND LOWER 
RIGHT SOFT 
STOP

Met Soft Stops kan de gebruiker een denkbeeldig kader instellen 
waarbinnen de camera zich beweegt. Er is slechts één zone beschikbaar, 
die wordt bepaald door eerst de positie linksboven en vervolgens de 
positie rechtsonder in te stellen. Na activering kan de MIC niet buiten dit 
gebied bewegen. 

RIGHT TO 
SET POS

Cleared

LEFT AND 
RIGHT AUTO 
PAN LIMITS

Met deze 2 instellingen worden de snelheidslimieten bepaald waarbinnen 
de camera draait met de “Auto Pan Speed” wanneer de functie “Auto 
Pan” is ingeschakeld.

RIGHT TO 
SET POS

Cleared

Menuoptie Omschrijving Opties Standaa
rd
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6.7.1 Factory Defaults 
Hiermee worden de fabrieksinstellingen van de camera teruggezet, zie 
Paragraaf 6.14.1 Fabrieksinstellingen, Pagina 57.

6.7.2 Re-map Pelco Aux (uitsluitend protocollen Pelco D en P)
De Pelco protocollen (D en P) ondersteunen 8 verschillende randapparaten, maar bepalen 
niet welke functie elke randapparaat moeten uitvoeren. Met deze functie kunnen de 8 
beschikbare randapparaten dus worden ingesteld met de 8 beschikbare functies (AF, Digital 
Zoom, AE, IR, Wiper, Washer, OSD en Backlight). Standaard zijn de randapparaten als volgt 
gekoppeld:

Selecteer het aux-nummer uit de acht beschikbare nummers, druk naar rechts om deze te 
selecteren en blader vervolgens door de beschikbare functies met de besturing Omhoog en 
Omlaag om de koppeling te wijzigen.

MAP AUX TO 
PRESET

Met deze optie wordt er een submenu geopend waarmee bepaalde 
camerafuncties mogelijk zijn die normaal gesproken via de Aux-
commando's worden aangestuurd en aan Go To Preset-commando's 
worden gekoppeld. De beschikbare functies zijn: Wipe, Wash, IR, Digital 
Zoom, Auto Iris, Auto Focus en Auto Pan. Voor elke functie bestaan drie 
opties: Control, On Preset en Off Preset. Het veld Control geeft aan of de 
functie door het normale Aux-commando of via een preset is geactiveerd. 
Met de overige 2 opties kan het presetnummer worden ingesteld 
waarmee elke functie wordt geactiveerd of gedeactiveerd. Hiermee is het 
mogelijk alle standaard hulpfuncties van de camera vanuit meer 
verschillende bedieningssystemen uit te voeren met diverse directe Aux-
ondersteuning. Opmerking: Als een functie in het veld Control is ingesteld 
op Go To Preset, zal de functie niet werken met een standaard Uit-knop 
van een normale controller. De presetwaarden zullen ook geen effect 
hebben wanneer deze zijn gekoppeld aan een Aux-commando.

WIPER, 
WASHER, IR, 
DIGITAL 
ZOOM, 
AUTO IRIS, 
AUTO 
FOCUS, 
AUTO PAN

n.v.t.

FIND END 
STOPS

Hiermee wordt de kantel-as eerst naar de onderste en vervolgens naar de 
bovenste mechanische begrenzingsstop gedraaid. Vervolgens wordt er 
een "zachte" begrenzingsstop opgeslagen voor normaal gebruik, die iets 
vóór de mechanische begrenzingsstop ligt. Opmerking: handmatige 
bediening is tijdens dit proces niet mogelijk.

RIGHT TO 
START

n.v.t.

RESET TO 
DEFAULTS

Hiermee worden de standaardinstellingen voor alle OSD-menu's gereset. CONFIRM 
RESET, NO

n.v.t.

Menuoptie Omschrijving Opties Standaa
rd

Aux-nummer Functie

1 Auto Focus

2 Digital Zoom

3 Auto Iris

4 IR

5 Wiper

6 Washer

7 OSD

8 Backlight
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6.8 Menu Alarms
Met het menu Alarms kan de gebruiker de gerelateerde instellingen voor het in- en uit 
schakelen van het alarm, alarm-posities leren en de status van de twee (2) alarmrelais 
instellen.
De functie Learn alarm pos reageert verschillend, afhankelijk van de huidige alarmmodus. Als 
Auto Alarm is ingeschakeld en Multi Alarm is uitgeschakeld, wordt met deze functie de enkele 
Alarm Pos opgeslagen, die wordt geactiveerd zodra de sabotageschakelaar wordt geactiveerd. 
Als Multi Alarm is ingeschakeld, kan de gebruiker de alarmpositie opslaan door rechts te 
selecteren, naar boven en naar beneden te schakelen om het gewenste nummer te vinden en 
vervolgens weer rechts te drukken om op te slaan.
In een MIC voedingseenheid is één sabotageschakelaar / alarmingang ingebouwd. Als er 
echter meer nodig zijn, is er een uitbreidingsprint voor Multi Alarm met spoeiermotorfunctie 
en 8 ingangen beschikbaar. Naast de 8 ingangen, is de Multi Alarm-kaart tevens voorzien van 2 
uitgangsrelais, die kunnen worden gebruikt om het geactiveerde alarm te resetten of een 
signaal naar andere apparatuur te sturen.
Met de volgende instellingen wordt het gedrag van de MIC Serie 500 Camera tijdens het 
detecteren van verschillende alarmsignalen bepaald.

MAIN MENU 1/2 ..ALARMS.. 1/2 ..ALARMS.. 2/2
MIC SETUPS AUTO ALARM OFF RELAY 2 STATUS:
ACTIVATE FEATURE MULTI ALARM OFF SET WITH ALARM 5-8
PRESET TOUR ALARM REARM 60 S NORMALLY CLOSED
PATTERN TOUR MANUAL CONTROL
PRESETS LEARN ALARM POS
COMMUNICATIONS RELAY 1 STATUS
ADVANCED SETUPS SET WITH ALARM 1-4
ALARMS NORMALLY CLOSED

Menuoptie Omschrijving Opties

AUTO ALARM Hiermee kan zowel de enkelvoudige als de multi-alarmfunctie worden 
gebruikt. Als Auto Alarm is ingeschakeld en Multi Alarm is uitgeschakeld, 
bewaakt de unit de sabotageschakelaarlijn door te schakelen naar de 
programmeerbare Alarm Position wanneer de aansluiting is geaard. Als 
Auto Alarm is uitgeschakeld, negeert de camera alle statuswijzigingen 
van de sabotageschakelaarlijn. 

ON/OFF

MULTI ALARM Hiermee kan de gebruiker een aparte positie instellen voor elk van de 
acht (8) alarmingangen. Elke alarminvoer activeert de camera om naar 
de desbetreffende positie te bewegen. Schakel Auto Alarm en Multi 
Alarm in om deze functie te activeren.

ON/OFF

ALARM REARM Zie Paragraaf 6.8.1 Alarmrelais en inschakeltijd, Pagina 41. 1/5/10/60 sec.

MANUAL CONTROL Hiermee kan de gebruiker de unit handmatig bedienen. n.v.t.

LEARN ALARM POS Hiermee kunnen het sabotagealarm of afzonderlijke multi-alarmposities 
worden geconfigureerd.

AUTO ALARM 
POS OR 1 TO 12

RELAY 1 & 2 STATUS Zie Paragraaf 6.8.1 Alarmrelais en inschakeltijd, Pagina 41. Normally Open/
Normally Closed

NORMALLY CLOSED Hiermee wordt het circuit losgekoppeld wanneer het relais wordt 
geactiveerd. Het circuit wordt verbonden wanneer het relais inactief is. 

n.v.t.
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6.8.1 Alarmrelais en inschakeltijd
De multi-alarmkaart is tevens voorzien van 2 uitgangsrelais die onder bepaalde 
programmeerbare omstandigheden door de MIC Serie 500 Camera worden geactiveerd. De 
volgende opties zijn beschikbaar:

Als alarmingang 4 bijvoorbeeld de voedingseenheid activeert, kan deze zo worden 
geconfigureerd dat relais 1 wordt gesloten en relais 2 wordt geopend, of dat relais 1 wordt 
geopend en er niets gebeurt met relais 2 etc. Dit is een manier om de alarmgegevens naar 
andere apparatuur te sturen of het geactiveerde alarm te resetten.
Met de inschakeltijd voor het alarm kan de gebruiker een tijd instellen tussen de 
opeenvolgende triggers van hetzelfde alarm en bepalen hoe lang de relais geactiveerd blijven. 
Deze functie kan worden ingesteld op 1, 5, 10 of 60 seconden. 

6.9 Het menu Sony Set
Met het menu Sony Set kan de gebruiker de camera-instellingen zoals witbalans, versterking, 
scherpte, synchronisatie, tegenlicht en sluitertijd aanpassen. Het menu Sony Set kan 
maximaal tien (10) Sony Set-tabellen opslaan met elk tien (10) afzonderlijke 
camerabesturingen. Als alternatief voor het apart invoeren van elke instelling, kan er een 
complete installatie voor de cameramodule (sluitertijd, versterkingsniveau, effect, etc..) 
worden opgeslagen en opnieuw worden geladen via gebruikersinvoer.
Deze kan ook aan een functie van de MIC Serie 500 Camera, zoals en presetnummer, IR-
modus, alarminvoer of normale uitvoering worden gekoppeld, waarbij de gebruiker een ANPR-
modus of gelijkwaardige modus bij een bepaalde presetpositie kan instellen. Ook kan er een 
vaste sluitertijd op de MIC Serie 500 Camera worden ingesteld wanneer er een bepaald alarm 
afgaat. 
Zodra de MIC Serie 500 Camera vanuit een bepaalde positie beweegt waar een modus is 
geladen, wordt de Sony Set geladen die aan een normale werking is gekoppeld, zodat de 
camera naar de standaard status wordt teruggezet. Ook is er een optie om aan niets te 
koppelen en deze kan wanneer nodig worden opgevraagd met behulp van het commando 
Learn Preset dat bij de Sony Set-tabel hoort. 
Opmerking: het koppelen van een Sony Set-tabel aan een bepaalde functie kan leiden tot een 
korte vertraging voordat de gewenste functie wordt uitgevoerd. Dit is afhankelijk van het 
aantal handelingen dat in de tabel is opgeslagen.

NORMALLY OPEN Hiermee wordt het circuit verbonden wanneer het relais wordt 
gedeactiveerd. Het circuit wordt losgekoppeld wanneer het relais actief 
is. 

n.v.t.

(RELAY 1) SET WITH 
ALARM

Zie Paragraaf 6.8.1 Alarmrelais en inschakeltijd, pagina 41. Ingangen 1 - 4 / 
Elk alarm

(RELAY 2) SET WITH 
ALARM

Zie Paragraaf 6.8.1 Alarmrelais en inschakeltijd, pagina 41. Ingangen 5 - 8 / 
Elk Alarm

Menuoptie Omschrijving Opties

Relais 1 Relais 2

Relay Activation Any Alarm Input Alarm Inputs 1 - 4 Any Alarm Input Alarm Inputs 5 - 8

Relay State Normally Open Normally Closed Normally Open Normally Closed
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6.9.1 Koppelen aan een functie van de MIC Serie 500 Camera
Als de koppelfunctie van de Sony Set-opties wordt gebruikt, moet er een Sony Set-tabel 
(standaard tabel 1) worden gekoppeld aan Normal waarmee alle opties uit andere tabellen 
naar standaard omstandigheden voor de camera worden gewijzigd. 
Voor een ANPR-installatie op preset 10, moet tabel 2 er bijvoorbeeld ongeveer als volgt 
uitzien:

Om er zeker van te zijn dat de camera na het afsluiten van de preset terugkeert naar de 
normale status, moet een van de Sony Set-tabellen aan Normal zijn gekoppeld en de volgende 
waarden bevatten:

MAIN MENU 2/2 SONY SET SETUP COMMANDS
SONY SET 1 : WHITE BALANCE
CAPTIONS MAPPED TO PRESET : MANUAL
PRIVACY NUMBER 5 2 : SET RED GAIN
POT TEST : 250
MIC INFORMATION NO. COMMANDS 4 3 : EXPOSURE
ENTER PASSWORD SETUP COMMAND LIST : SHUTTER PRIORITY
HELP 4 : SET SHUTTER
EXIT SAVE SONYSET : 10

EXIT WITHOUT SAVING

Menuoptie Omschrijving Opties

MAPPED TO Dit is de functie die momenteel aan de huidige Sony Set-tabel is 
gekoppeld. Als Sony Set 1 met MAPPED TO is gekoppeld aan 
preset 23 en de gebruiker een handeling Go to preset 23 
uitvoert, zal de camera ook Sony Set 1 uit het geheugen 
opvragen. Het ALARM is aan een bepaalde alarmingang 
gekoppeld. PRESET W.OUT PTZ betekent dat de camera de Sony 
Set-tabel opvraagt, maar niet naar de opgeslagen positie wordt 
verplaatst die met die preset wordt geassocieerd. NORMAL is de 
preset die elke keer wanneer de gebruiker afwijkt van een 
bepaalde koppeling wordt opgevraagd. Als een aan preset 
gekoppelde SonySet wordt opgevraagd en de gebruiker 
vervolgens afwijkt van deze positie, wordt de Sony Set NORMAL 
opgevraagd.

Nothing / Normal / IR / 
Preset with PTZ / 
Preset without PTZ / 
Alarm

NUMBER Dit is de waarde die aan het het veld MAPPED TO is gerelateerd. 
Geldt uitsluitend voor sommige functies: PRESET WITH PTZ, 
PRESET W.OUT PTZ en ALARM (uitsluitend multi-alarm).

N.v.t. / Preset 1-64 / 
Multi Alarm 1-12

NO. COMMANDS Het aantal beschikbare commando's in de huidige geselecteerde 
Sony Set-tabel.

1-10

SETUP COMMAND LIST Subpagina voor het definiëren van elk commando en 
bijbehorende waarde.

Functie Waarde

Exposure Shutter Priority

Shutter Set 14

Functie Waarde

Belichting Auto



MIC Serie 500 PTZ camera  Navigeren binnen de menu's | nl 43

Bosch Security Systems, Inc. Gebruikershandleiding F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.02

De normale instellingen worden ook tijdens het opstarten geladen. Het koppelen aan een 
alarm gaat op exact dezelfde manier als het koppelen aan presets. Deze koppeling wordt 
opgevraagd nadat de betreffende alarmingang is geactiveerd. Als Multi Alarms niet is 
ingeschakeld, kan de tabel aan de ingang van de sabotageschakelaar worden gekoppeld. 
Koppelen aan IR heeft tot gevolg dat de instellingen worden geladen als de MIC Serie 500 
Camera automatisch of handmatig in de IR-modus worden gezet.
Het submenu Sony Set wordt op dezelfde manier opgevraagd als de Setup Tour in die zin dat 
het Sony Set-tabelnummer, 1 tot 10, moet worden geselecteerd voordat het wordt geopend.
Er zijn 3 opties op de hoofdpagina waarmee de algemene gegevens van de Sony Set-tabel 
worden ingesteld. Hierbij worden de afzonderlijke commando's in het submenu Setup 
Command List opgegeven. Als Preset in de optie Mapped To is geselecteerd, wordt de 
nummeroptie beschikbaar zodat een presetnummer kan worden opgeslagen. Dit is hetzelfde 
voor de alarmen, maar het nummer is uitsluitend zichtbaar als Multi Alarm is ingeschakeld, 
zoniet dan wordt de Sony Set-tabel automatisch aan de enkele alarmingang 
(sabotageschakelaar) gekoppeld.
Wanneer er wordt gekoppeld aan niets, worden de tabelgegevens opgeslagen, maar niet altijd 
automatisch door de MIC Serie 500 Camera opgevraagd. Voor de koppelingen Nothing, IR en 
Normal, is de nummeroptie niet beschikbaar. Dit submenu kan uitsluitend met de opties Save 
en Exit of Exit Without Saving worden afgesloten.
De optie Setup Commands wordt in de geselecteerde tabel geladen waarbij er 4 commando's 
per pagina worden weergegeven en voor elk commando het geselecteerde commandotype en 
de bijbehorende waarde worden getoond. Deze gegevens worden, net als voor de overige 
opties in het menu, ingesteld door de betreffende regel met rechts te selecteren en 
vervolgens met omhoog/omlaag door de lijst te bladeren.
Wanneer het commandotype wordt gewijzigd, wordt de instelling voor dat type in de 
standaardwaarden gewijzigd, zodat eerst het commandotype en vervolgens de opties moeten 
worden geselecteerd. 

Instelling Opties

Mapped To Nothing / Normal / IR / Preset with PTZ/ Preset without PTZ/ Alarm

Number N.v.t. / Preset 1-64 / Multi Alarm 1-12

No. of Commands 1-10
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Hieronder staat een lijst met de beschikbare bedieningselementen en waarden. 

Instelling Beschikbare waarden

Camera Zoom 0-28672

Digital Zoom ON / OFF

Set Focus 4096-49152

Focus Mode Auto/Manual

Focus Control One Push Trigger / Force Infinity

AF Sensitivity High / Low

Focus Near Limit 4096-49152

White Balance Auto / Indoor / Outdoor / One Push / Auto Tracing /Manual / One 
Push Trigger

Red Gain Reset / Plus 1 / Minus 1

Red Gain Set 0-255

Blue Gain Reset / Plus 1 / Minus 1

Blue Gain Set 0-255

Exposure Auto / Manual / Shutter Priority / Iris Priority / Gain Priority / 
Bright / Shutter / Auto / Iris Auto / Gain Auto

Slow Shutter Auto / Manual

Shutter Reset / Plus 1 / Minus 1

Shutter Set 0-19

Iris Reset / Plus 1 / Minus 1

Iris Set 0-19

Gain Reset/Plus 1/Minus 1

Gain Set 0-7

Brightness Reset / Plus 1 / Minus 1

Brightness Set 0-19

Exposure Compensation Reset / Plus 1 / Minus 1 / ON/OFF

Exposure Comp Set 0-14

Backlight ON/OFF

Aperture Reset / Plus 1 / Minus 1

Aperture Set 0-15

Low Lux ON/OFF

Hi Resolution ON/OFF

Left / Right Reverse ON/OFF

Freeze Frame ON/OFF

Effect OFF / Negative / Black and White

On-screen Data ON/OFF

Caption Display ON/OFF

Auto IR ON/OFF

Lens Recalibrate n.v.t.

Picture Flip ON/OFF
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Hieronder volgt een reeks tabellen waarin de werkelijke instellingen in de cameramodule 
worden aangegeven waarmee de hierboven vermelde instellingen overeenkomen. Deze 
waarden zijn gebaseerd op een PAL FCB 1010 en kunnen enigszins verschillen als de camera 
is ingesteld op NTSC of een andere module is.

Tabel 6.4 Tabel met Sony Set helderheid en versterking

Helderheid Iris-instelling Versterkingsniveau

1 Gesloten 0 db

2 F28 0 db

3 F22 0 db

4 F19 0 db

5 F16 0 db

6 F14 0 db

7 F11 0 db

8 F9.6 0 db

9 F8 0 db

10 F6.8 0 db

11 F5.6 0 db

12 F4.8 0 db

13 F4 0 db

14 F3.4 0 db

15 F2.8 0 db

16 F2.4 0 db

17 F2 0 db

18 F1.6 +2 dB

19 F1.6 +4 dB

20 F1.6 +6 dB

21 F1.6 +8 dB

22 F1.6 +10 dB

23 F1.6 +12 dB

24 F1.6 +14 dB

25 F1.6 +16 dB

26 F1.6 +18 dB

27 F1.6 +20 dB

28 F1.6 +22 dB

29 F1.6 +24 dB

30 F1.6 +26 dB

31 F1.6 +28 dB
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Tabel 6.5 Tabel met Sony Set focuspositie

Tabel 6.6 Tabel met Sony Set belichtingsinstellingen

Focuspos. Focusafstand

4096 Verder dan oneindig

8192 20 m

12288 10 m

16384 5 m

20480 3 m

24576 2 m

28672 1,5 m

32768 32 cm

36864 9,5 cm

40960 4,5 cm

45056 2,0 cm

49152 1,0 cm

Comp.waarde belichting Iris-instelling Versterkingsniveau

0 -7 -10,5 dB

1 -6 -9,0 dB

2 -5 -7,5 dB

3 -4 -6,0 dB

4 -3 -4,5 dB

5 -2 -3,0 dB

6 -1 -1,5 dB

7 0 0 dB

8 +1 +1,5 dB

9 +2 +3,0 dB

10 +3 +4,5 dB

11 +4 +6,0 dB

12 +5 +7,5 dB

13 +6 +9,0 dB

14 +7 +10,5 dB
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Tabel 6.7 Tabel met Sony Set iris-instellingen

Tabel 6.8 Tabel met Sony Set versterkingswaarden

Iris-waarde Iris-instelling

Gesloten

1 F28

2 F22

3 F19

4 F16

5 F14

6 F11

7 F9.6

8 F8

9 F6.8

10 F5.6

11 F4.8

12 F4

13 F3.4

14 F2.8

15 F2.4

16 F2

17 F1.6

Versterkingswaarde Versterkingsniveau

0 -2 dB

1 0 dB

2 +2 dB

3 +4 dB

4 +6 dB

5 +8 dB

6 +10 dB

7 +12 dB

8 +14 dB

9 +16 dB

10 +18 dB

11 +20 dB

12 +22 dB

13 +24 dB

14 +26 dB

15 +28 dB
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Tabel 6.9 Tabel met Sony Set sluitertijdwaarden

6.10 Menu Captions
Het menu CAPTIONS biedt drie (3) opschriftopties voor weergave van opschriften voor de 
MIC Serie 500 Camera voor uiteenlopende installatievereisten. Deze opties zijn: Normal 
(default) Captions, Preset Captions en Sector Captions. Preset Captions en Sector Captions 
kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt, maar een standaard opschrift, preset- of 
sectoropschrift en de weergavepositie kunnen allemaal tegelijkertijd op aparte regels worden 
weergegeven. 
De standaard-, preset- en sectoropschriften kunnen worden in- of uitgeschakeld, terwijl de 
weergavepositie een eigen AAN/UIT-optie heeft.
Alle opschriften kunnen maximaal 20 tekens bevatten, worden geplaatst op een van de 11 
beschikbare regels op het scherm en links, rechts of in het midden uitgelijnd. Ongeacht de 
weergavepositie, kunnen de opschriften in het wit, rood, groen, cyaan, blauw, paars of geel 
worden weergegeven. 
Het toevoegen van opschriftfuncties kan leiden tot lichte vertraging van de bediening of 
doorschieten bij presets

Sluiterwaarde Sluitertijd

0 1

1 1/2

2 1/3

3 1/6

4 1/12

5 1/25

6 1/50

7 1/75

8 1/100

9 1/120

10 1/150

11 1/215

12 1/300

13 1/425

14 1/600

15 1/1000

16 1/1250

17 1/1750

18 1/2500

19 1/3500

20 1/6000

21 1/10000
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6.10.1 Standaardopschrift
Een standaardopschrift is een opschrift dat altijd zichtbaar is op het videobeeld wanneer 
opschriften zijn ingeschakeld. Het wordt meestal gebruikt om de naam van de positie of het 
nummer van de unit weer te geven.

6.10.2 Presetopschriften
Er is een apart opschrift voor elke afzonderlijke preset beschikbaar, dat wordt opgevraagd 
zodra de camera naar een bepaalde positie wordt gestuurd. Dit opschrift verdwijnt zodra de 
MIC Serie 500 Camera weer naar een andere positie wordt verplaatst. Dit presetopschrift kan 
worden gebruikt om bij elke presetpositie aan te geven waar de MIC Serie 500 Camera 
precies op is gericht. Door “- -” in het presetopschrift te voegen wordt het huidige 
presetnummer toegevoegd. Als bijvoorbeeld het opschrift “PRESET - -” in alle 64 presets is 
opgeslagen, wordt “PRESET 10" bij preset 10 weergegeven en “PRESET 45" bij preset 45 etc.

MAIN MENU 2/2 ..CAPTIONS..
SONY SET
CAPTIONS CAPTION STATUS OFF
PRIVACY CAPTION MODE PRESET
POT TEST V POSITION 10
MIC INFORMATION H POSITION RIGHT
ENTER PASSWORD COLOUR WHITE
HELP
EXIT SETUP NORMAL CAPTION

SETUP PRESET CAPTION

Menuoptie Omschrijving Opties Standaard

CAPTION STATUS Hiermee wordt bepaald of de opschriften 
van de MIC in- of uit worden geschakeld.

ON/OFF OFF

CAPTION MODE Hiermee wordt bepaald of de weergegeven 
opschriften van het type Sector of Preset 
zijn.

Preset, Sector Preset

V POSITION Hiermee wordt de verticale positie van het 
opschrift bepaald.

0-10 - Line Number 10

H POSITION Hiermee wordt de locatie van het opschrift 
bepaald. 

Left, Center, Right Right

COLOUR Hiermee wordt de kleur van het opschrift 
op het videobeeld bepaald.

White, Red, Green, Cyan, 
Blue, Violet of Yellow

White

SETUP NORMAL CAPTION Hiermee wordt het invoerscherm Normal 
Caption geopend, zodat normale 
(standaard)opschriften kunnen worden 
ingesteld.

Tekenreeks van 20 
karakters

n.v.t.

SETUP PRESET CAPTION Hiermee wordt het invoerscherm Preset 
Caption geopend, zodat presetopschriften 
kunnen worden ingesteld.

Tekenreeks van 20 
karakters

n.v.t.
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6.10.3 Sectoropschriften
Als Sector Captions is ingeschakeld, kunnen de opschriften voor presets zo worden ingesteld 
dat ze worden weergegeven binnen bepaalde draaigebieden rond de 360 graden. Een 
volledige rotatie is verdeeld in 64 segmenten, waarbij voor elk segment een ander 
presetopschrift tussen 1 en 64 kan worden opgevraagd. Hiermee kan de gebruiker 
straatnamen etc. instellen. Deze opschriften worden constant bijgewerkt terwijl de MIC Serie 
500 Camera wordt gedraaid. 
De opschriften kunnen voor elke sector of per groep worden ingesteld, zodat er bijvoorbeeld 
bij 0 tot 180 graden het opschrift “PARKEERTERREIN NOORD” en bij 180 dat 360 graden 
“PARKEERTERREIN ZUID” wordt weergegeven.

6.10.4 Opschriften instellen
In het submenu Captions kunnen het standaardopschrift, de preset- of sectoropschriften en 
de bijbehorende opties worden ingesteld. De hoofdpagina bevat instellingen, zoals positie en 
kleur, die van toepassing zijn op alle drie (3) opschriftmodi. Hier kan tevens worden bepaald 
of en welke opschriften worden gebruikt. Met de verticale positie selecteert u een regel van 0 
tot 10 (waarbij 0 staat voor de bovenkant en 10 voor de onderkant van het scherm).
De laatste twee opties bevatten submenu's. Het eerste submenu opent een pagina waarop het 
standaard/normale opschrift voor de MIC Serie 500 Camera kan worden ingesteld en met het 
tweede wordt, afhankelijk van de status van de opschriftmodus, Preset Captions of Sector 
Captions geopend.
In het venster Normal Caption kan een tekenreeks van 20 karakters worden ingevoerd, met 
daarna de opties om het huidige opschrift op te slaan of leeg te maken. Dit submenu kan 
worden afgesloten door naar links te sturen. Er wordt dan niets opgeslagen of gewist. Ga als 
volgt te werk om het opschrift te wijzigen: met rechts sturen, waardoor het met de kleur 
groen wordt gemarkeerd en het eerste karakter knippert. Blader vervolgens door de 
beschikbare karakters met behulp van de commando's omhoog en omlaag. Stuur naar links of 
rechts om naar resp. het vorige of volgende teken te navigeren nadat de eerste letter is 
ingesteld of ga terug naar het menuscherm om de wijzigingen op te slaan of ongedaan te 
maken. De beschikbare karakters zijn: 0123456789-.: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Als het opschrift is gewist (alleen spaties), verschijnt het volgende: “:::: NO CAPTION ::::.”. Dit 
verdwijnt zodra er 1 of meerdere karakters worden ingevoerd.

..CAPTIONS.. ..NORMAL CAPTION.. ..PRESET CAPTION..

CAPTION STATUS ON SET CAPTION: PRESET NO. 1
CAPTION MODE PRESET ::::NO CAPTION:::: GOTO PRESET
V POSITION 3 SET CAPTION
H POSITION CENTER BLANK NORMAL CAPTION ::::NO CAPTION::::
COLOUR WHITE SET NORMAL CAPTION BLANK SINGLE

BLANK 1-64
SETUP NORMAL CAPTION SAVE SINGLE
SETUP PRESET CAPTION SAVE 1-64
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1. Het menu Preset Caption werkt op dezelfde manier. Er is een extra optie om het 
presetnummer in te stellen waarmee het opschrift wordt opgeslagen en enkele extra 
opties voor opslaan en wissen. Met Blank Single of Save Single wordt het opschrift 
gewist of opgeslagen voor de preset die onder de optie Preset No. is geselecteerd. Met 
Blank 1-64 of Save 1-64 wordt hetzelfde proces uitgevoerd, maar voor alle beschikbare 
presets. Als “- -” ergens in het presetopschrift is ingevoerd, wordt het presetnummer 
ingevoegd. Een snelle manier om dit in te stellen is daarom “PRESET - -” naar alle presets 
op te slaan.

2. Sectoropschriften vereisen drie 3 gegevens. Als eerste het sectornummer, waarbij elk 
nummer verwijst naar een ander opschrift, waarvan er 64 beschikbaar zijn. Vervolgens 
moet het begin-  en eindpunt van de sector in graden worden gedefinieerd. Deze kunnen 
elkaar overlappen, maar de sector die is overschreven bevat de laatste waarde. Het 
opschrift wordt op dezelfde manier ingevoerd en opgeslagen als hierboven beschreven. 
Met een van de extra functies op deze pagina, View Sector Table, wordt een set van 4 
pagina's geopend waarop het nummer van elke sector (1 tot 64) en het bijbehorende 
sector(opschrift)nummer wordt weergegeven. Deze kunnen alleen worden geraadpleegd 
en er kunnen geen instellingen op deze pagina's worden gewijzigd. Door naar links te 
sturen gaat u terug naar de pagina Sector Captions.

Tabel 6.10 Tabel met instellingen en opties voor opschriften

..SECTOR CAPTION.. ..SECTOR TABLE 1/4.. ..SECTOR TABLE 2/4..

SECTOR NO. 1 SECTOR - CAPTION SECTOR - CAPTION
START: DEGREES 0
END : DEGREES 0 01-01 02-01 03-01 17-01 18-01 19-01
SET CAPTION 04-01 05-01 06-01 20-01 21-01 22-01
::::NO CAPTION:::: 07-01 08-01 09-01 23-01 24-01 25-01
BLANK SECTOR CAPTION 10-01 11-01 12-01 26-01 27-01 28-01
SET SECTOR CAPTION 13-01 14-01 15-01 29-01 30-01 31-01
VIEW SECTOR TABLE 16-01 32-01

Menuoptie Opties

Opschriftstatus ON/OFF

Caption Mode Preset/Sector

Vertical Position 0-10 - Line Number

Horizontal Align Left/Center/Right

Color White/Red/Green/Cyan/Blue/Violet/Yellow

Normal Caption 20 Char String

Preset Number 1-64

Preset Caption 20 Char String

Sector Number 1-64 5,625° (graden) per sector, 16 sectoren per 90° (graden)

Sector Start 0-360 in 64 stappen

Sector End 0-360 in 64 stappen

Sector Caption 20 Char String



52 nl | Navigeren binnen de menu's MIC Serie 500 PTZ camera

F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.02 Gebruikershandleiding Bosch Security Systems, Inc.

6.11 Het menu Privacy
In het menu PRIVACY kan de gebruiker gevoelige gebieden maskeren. Met een ingebouwde 
privacykaart en de optie Privacy ingeschakeld, kan de gebruiker een onbegrensd aantal 3D-
privacyzones voor het volledige draai- en kantelbereik van de unit definiëren. 

6.11.1 Mask / Clear Whole
Met deze instelling wordt het privacymasker voor het volledige huidige videoscherm ingesteld 
of gewist. Zoom in totdat het gebied op het volledige scherm wordt weergegeven en selecteer 
vervolgens Mask Whole om een masker voor een venster in te stellen. Gebruik hetzelfde 
proces met de functie Clear Whole om privacymaskers te wissen of bij te snijden.

6.11.2 Privacyzones instellen
Het submenu Privacy bevat een aantal algemene privacy-instellingen. Meer instellingen treft u 
aan in het configuratieprogramma Cam-set. Volledig scherm maskeren, volledig scherm 
wissen of het privacymasker verwijderen voor het volledige videobeeld dat op dat moment 
wordt weergegeven. De handmatige bediening werkt zoals in het submenu Preset, waarbij na 
tien seconden beweging naar dezelfde pagina wordt teruggekeerd, wat betekent dat alle 
privacymaskers via de menubediening kunnen worden ingesteld.

MAIN MENU 2/2 a ..PRIVACY..
SONY SET MANUAL CONTROL
CAPTIONS MASK WHOLE SCREEN
PRIVACY CLEAR WHOLE SCREEN
POT TEST
MIC INFORMATION
SET USER ACCESS
HELP
EXIT

Menuoptie Omschrijving

MASK WHOLE SCREEN Hiermee kan een bepaald gebied worden verborgen om te voorkomen dat dit verschijnt 
tijdens de weergave van het volledige videobeeld.

CLEAR WHOLE SCREEN Hiermee wordt het volledige scherm gewist of wordt het privacymasker verwijderd 
tijdens de weergave van het volledige videobeeld. 

MANUAL CONTROL Heeft dezelfde werking als in het submenu Preset, waarbij na 10 seconden beweging 
naar dezelfde pagina wordt teruggekeerd. Dit betekent dat alle privacymaskers via de 
menubediening kunnen worden ingesteld.
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6.12 Het menu Pot Test
Met het menu POT TEST kan de gebruiker de huidige positie, motorinformatie en het interne 
PSU-niveau van de unit bekijken. 
Nadat Start is geselecteerd, wordt er een scherm met de huidige draai- en kantelposities en 
bijbehorende PWM-metingen geladen. Onderaan het scherm wordt het huidige interne voltage 
in volt weergegeven. Stuur naar links om de test te annuleren en nogmaals naar links om terug 
te keren naar het hoofdmenu.

MAIN MENU 2/2 POT TEST POT TEST
SONY SET SPEED 50
CAPTIONS DIRECTION LEFT PAN : TILT
PRIVACY POS : PWM : POS: PWM
POT TEST START __________________________
MIC INFORMATION 3507:159 :700 :400
ENTER PASSWORD
HELP PSU : 17,7 V
EXIT

Menuoptie Omschrijving

SPEED Hiermee wordt de snelheid (tussen 1-255) van de POT-test in de unit ingesteld.

DIRECTION Hiermee wordt de richting (naar links, naar rechts, omhoog of omlaag) voor de POT-test in de unit 
ingesteld.

START Hiermee wordt het Pot-testproces gestart. Er worden continu commando's verzonden met 
aanvragen voor de huidige gegevens van de MIC Serie 500 Camera, de reacties worden 
gedecodeerd, de gegevens afgedrukt en op het display weergegeven. 

PAN : TILT Hiermee wordt de huidige draai- en kantelpositie in respectievelijk de kleur rood en blauw 
weergegeven, met een bereik van 4096 eenheden voor een rotatie van 360 graden.

PWM Hiermee wordt de huidige PWM (Pulse Width Modulation) van de motor met draai-en 
kantelrichting in respectievelijk de kleur groen en paars weergegeven. Hiermee wordt de 
motoractiviteit aangegeven.

PSU Level Hiermee wordt het spanningsniveau van de hoofdrailvoeding in de MIC Serie 500 Camera getoond.
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6.13 Het menu MIC Information
Het menu MIC-informatie biedt een aantal statistieken die voornamelijk voor technische 
doeleinden in het geheugen van de MIC Serie 500 Camera zijn opgeslagen. Deze statistieken 
kunnen via het schermmenu of Cam-set worden bekeken, maar niet worden gewist zonder 
wachtwoord van de fabrikant.

MAIN MENU 2/2 .. MIC INFO 1/15 .. .. MIC INFO 2/15 ..
SONY SET
CAPTIONS OFF GENERAL MIC INFO GOTO PRESET MAPPING
PRIVACY OFF ADDRESS : 1 WIPER ON n.v.t.
POT TEST SOFTWARE : 500 A 1.00P WIPER OFF n.v.t.
MIC INFORMATION PROTOCOL : BOSCH WASHER ON n.v.t.
SET USER ACCESS BAUDRATE : 9600 WASHER OFF n.v.t.
HELP COMMS :NONE, 8, 1 IR ON n.v.t.
EXIT 044452198803010002 IR OFF n.v.t.

CAM ZOOM :18X DIG. ZOOM ON n.v.t.

.. MIC INFO 3/15 . .. MIC INFO 4/15 .. MIC INFO 5/15 
GOTO PRESET MAPPING GOTO PRESET MAPPING GOTO PRESET MAPPING
DIG. ZOOM OFF n.v.t.
AUTO IRIS ON n.v.t. SONY SET 1 n.v.t. SONY SET 6 n.v.t.
AUTO IRIS OFF n.v.t. SONY SET 2 n.v.t. SONY SET 7 n.v.t.
AUTO FOCUS ON n.v.t. SONY SET 3 n.v.t. SONY SET 8 n.v.t.
AUTO FOCUS OFF n.v.t. SONY SET 4 n.v.t. SONY SET 9 n.v.t.
AUTO PAN ON n.v.t. SONY SET 5 n.v.t. SONY SET 10 n.v.t.
AUTO PAN OFF n.v.t.

.. MIC INFO 6/15 .. .. MIC INFO 7/15 .. .. MIC INFO 8/15 ..
CURRENT MIC SETTINGS CURRENT MIC SETTINGS CURRENT MIC SETTINGS
CONFIG INVERTED IR IR MODEOFF OSD OFF
IMAGE FLIP ON AUTO IR OFF POS DISPLAY OFF
PAN REVERSE ON PHOTOCELL IR OFF POS DISPLAY LINE 0
TILT REVERSE ON AUTO ALARM OFF DIGITAL ZOOM OFF
SPEED SCALE 10/10 MULTI ALARM OFF AUTO LOWLIGHT OFF
PROPORTIONAL PTZ ON ALARM REARM 60 S MIN INT SPEED 25 FPS
AUTOPAN SPEED 2 WIPE MODE NORMAL MAX GAIN LVL 28 DB
AUTO FLIP OFF WASH-WIPE OFF WIDE-D OFF

.. MIC INFO 9/15 .. .. MIC INFO 11/15 .. .. MIC INFO 12/15 ..
CURRENT MIC SETTINGS CONTROL CARD DATA DAY : HR : MIN : SEC
CAPTION STATUS ON POWERED UP FOR
CAPTION MODE SECTOR SERIAL : XXXXXXXXXXX / :0:0:0:0
AUTO HOME OFF ISSUE : 8A TIME STATIONARY
HOME TO TOUR DATE : 26/11/08 0:0:0:0
HOME TIME 5 MIN TIME PANNING
PAN TIMEOUT OFF 0:0:0:0
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– Temperatuur en vochtigheidsgraad
De temperatuur en vochtigheidsgraad in de MIC Serie 500 Camerakop kunnen worden 
bewaakt, met respectievelijk een bereik van -40°C tot 120°C en 0 tot 100%. Wanneer de 
interne vochtigheidsgraad stijgt tot boven 70%, zorgt het meegeleverde 
vochtigheidsalarm ervoor dat er een “H” in de linkerbovenhoek van het videoscherm 
verschijnt. Neem contact op met de fabrikant voor ondersteuning wanneer “H” wordt 
weergegeven. Minimum, maximum en huidige temperatuur- en vochtigheidsmetingen 
worden opgenomen.

– Statistische timers
Er zijn een aantal ingebouwde timers die aangeven hoe lang de MIC Serie 500 Camera 
bepaalde functies heeft uitgevoerd. Deze functies zijn: time since built, time stationary, 
time panning, time tilting, time wiping, time in IR en time on tour. Deze tijden worden 
opgeslagen en weergegeven in dagen, uren, minuten en seconden.

– Communicatiefouten
Het schermenu geeft ook het aantal communicatiefouten weer dat de MIC Serie 500 
Camera heeft gedetecteerd. Pariteit-, frame- en overrunfouten worden afzonderlijk 
geteld, wat nuttig kan zijn tijdens de diagnose van een communicatielijn met ruis.

6.13.1 Menu's met MIC-informatie
De informatiepagina's van de MIC Serie 500 Camera kunnen vanuit het hoofdmenu worden 
geopend en bieden de gebruiker een snelle manier om de huidige instellingen en metingen te 
bekijken. Met de commando's omhoog/omlaag kan er door de beschikbare pagina's worden 
gebladerd.

.. MIC INFO 13/15 .. .. MIC INFO 14/15 .. .. MIC INFO 15/15 ..
DAY : HR : MIN : SEC DAY : HR : MIN : SEC
TIME TILTING TIME ON TOUR PARITY ERRORS
0:0:0:0 0:0:0:0 0
TIME WIPING FRAMING ERRORS
0:0:0:0 0
TIME IN IR MODE OVERRUN ERRORS
0:0:0:0 0

0 WATCHDOG REBOOTS
0

.. MIC INFO 16/15 ..
TEMPERATURE CELCIUS
CURRENT 40.9
MAX 46.6
MIN 40.9
HUMIDITY PERCENT
CURRENT 44.2
MAX 48.2
MIN 44.2
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6.14 Menu Set User Access
 Bevat de naam van elke optie in het hoofdmenu waar een de optie Yes of No aangeeft of 

de naam wordt weergegeven onder normaal gebruik. Wanneer het menu wordt 
afgesloten en opnieuw wordt geopend, is de wachtwoordtoegang gereset en zijn 
uitsluitend de geselecteerde opties voor de gebruiker zichtbaar. Bovenaan de eerste 
toegangspagina van de gebruiker zijn twee opties beschikbaar: "Set Full Access" en "Set 
No Access". Hiermee kunnen alle functies respectievelijk worden toegestaand of 
geblokkeerd door de controller naar rechts te bewegen op de gewenste optie.

MAIN MENU 2/2 ..USER ACCESS 1/2.. ..USER ACCESS 2/2..
SONY SET
CAPTIONS SET FULL ACCESS COMMUNICATIONS OFF
PRIVACY SET NO ACCESS ADVANCED SETUPS OFF
POT TEST ALARMS OFF
MIC INFORMATION MIC SETUPS OFF SONY SET OFF
SET USER ACCESS ACTIVATE FEATURE OFF CAPTIONS OFF
HELP PRESET TOURS OFF PRIVACY OFF
EXIT PATTERN TOURS OFF POT TEST OFF

PRESETS OFF

Menuoptie Omschrijving

MIC SETUPS Zie Paragraaf 6.1 Menu MIC Setups, Pagina 27

ACTIVATE FEATURE Zie Paragraaf 6.2 Menu Activate Feature, Pagina 30

PRESET TOURS Zie Paragraaf 6.3 Menu Preset Tour, Pagina 31

PATTERN TOURS Zie Paragraaf 6.4 Pattern Tour Menu, Pagina 33

PRESETS Zie Paragraaf 6.5 Het menu Presets, Pagina 34

COMMUNICATIONS Zie Paragraaf 6.6 Menu Communications, Pagina 35

ADVANCED SETUPS Zie Paragraaf 6.7 Menu Advanced Setups, Pagina 36

ALARMS Zie Paragraaf 6.8 Menu Alarms, Pagina 40

SONY SET Zie Paragraaf 6.9 Het menu Sony Set, Pagina 41

CAPTIONS Zie Paragraaf 6.10 Menu Captions, Pagina 48

PRIVACY Zie Paragraaf 6.11 Het menu Privacy, Pagina 52

POT TEST Zie Paragraaf 6.12 Het menu Pot Test, Pagina 53
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6.14.1 Fabrieksinstellingen 
De oorspronkelijke fabrieksinstellingen via de schermmenu's zijn als volgt:

Instelling Standaardwaarde

Image Flip OFF

Pan Reverse OFF

Tilt Reverse OFF

Intermittent Wipe OFF

Digital Zoom OFF

Wash Wipe OFF

Auto Home OFF

Home To Preset

Auto IR OFF

Photocell IR OFF

Auto Alarm OFF

Multi Alarm OFF

Auto Lowlight OFF

Auto Flip OFF

Position Display OFF

Position Display Line OFF

Min Integration Level 6 fps

Max Gain Level +24dB

OSD OFF

Pan Timeout OFF

Captions OFF

Caption Mode Preset

Zero Pan Pos 0

Zero Tilt Pos Current Tilt Pos

Alarm Rearm 1 Sec

Relay 1 Activated Alarms 1-4

Relay 1 State Normally Closed

Relay 2 Activated Alarms 5-8

Relay 2 State Normally Closed

Communication Errors Cleared

Menu Access None

Default Caption Cleared

Preset Captions Cleared

Soft Stops Cleared

Presets Set to current pos

Tour Default Dwell 10 Secs

Tour Random Dwell Min 1

Tour Random Dwell Max 10

Tour Random Preset Min 1

Tour Random Preset Max 64
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6.15 Het menu Help
Het menu Help geeft aan waar gebruikers aanvullende ondersteuning kunnen vinden.

6.16 Self Diagnosis
Hiermee kunnen basistesten worden uitgevoerd om fouten met de unit weer te geven. De test 
begint met het bewegen van de unit naar een specifieke testpositie waarna er wordt 
gecontroleerd op geldige resolverinformatie en betrouwbare communicatie van de 
cameramodule. Daarna worden de draai- en kantelaandrijving en de camerazoom getest. Als 
laatste wordt de wisser geactiveerd. De resultaten van elke test worden weergegeven als 
voltooid. Als de test is geslaagt, kan dit betekenen dat er elders in het systeem een probleem 
is.

6.16.1 Een zelfdiagnosetest starten
Er zijn drie manieren om de test te starten: de eerste is via het commando Go-To-preset 86. 
De tweede is de laatste optie onder MIC Setups op het schermennu en als laatste 
mogelijkheid kan de MIC Serie 500 Camera tijdens het opstarten de test zelf starten als de 
gebruiker de telemetrie naar de camera doorlust (TxA naar RxA, en TxB en RxB). Op een 
systeem waar zich een mogelijk communicatieprobleem voordoet, is de laatste optie 
waarschijnlijk de beste. Dit moet allereerst rechtstreeks in de PSU en vervolgens in de 
controlekamer worden gecontroleerd, omdat er een fout tussen de twee kan bestaan 
waardoor de MIC niet met zichzelf kan communiceren.

6.16.2 Uitgevoerde testen
De MIC Serie 500 Camera beweegt naar een specifieke testpositie waarna er wordt 
gecontroleerd op geldige resolverinformatie en betrouwbare communicatie van de 
cameramodule. Dit wordt gevolgd door een test van de draai- en kantelaandrijving en 
camerazoom. Ten slotte wordt de wisser geactiveerd en deze kan onderaan de mast of op het 
videobeeld worden bekeken. De resultaten van elke afzonderlijke test wordt weergegeven 
nadat deze is voltooid. Neem contact op met de fabrikant voor ondersteuning als er fouten 
zijn gedetecteerd.

Tour (Step : Preset : Dwell) 1 : 1 : Default2 : 2 : Default3 : 3 : Default4 : 4 : Default5 : 
5 : Default

Sony Set Table 1 Mapped To Normal

Sony Set Table 1 Auto Focus, Auto White Balance, Auto Exposure, Effect 
Off

Sony Set Table 2 - 10 Mapped To Nothing

Sectors Cleared

Instelling Standaardwaarde

MAIN MENU 2/2 a ..HELP..
SONY SET
CAPTIONS WEBSITE

WWW.BOSCHSECURITY.COM
POT TEST SUPPORT
MIC INFORMATION USA 1 888 289 0096
SET USER ACCESS EMEA 131 40 2577 284
HELP ASIA 65 6319 3450
EXIT
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