
CCTV | MIC400 Infračervená kamera PTZ

Řada infračervených kamer MIC400 je navržena tak, aby
nabízela mimořádně spolehlivé, robustní a vysoce kvalitní
řešení sledování pro bezpečnostní aplikace, které vyžadují
ten nejlepší výkon během dne i noci. Tato řada je
zkonstruována s vysokou přesností podle přísných
standardů a nabízí četné výhody oproti použití tradičních
kamer s kopulovým krytem a kamer PTZ. Je dodávána
s různými doplňky, aby nabídla nejvhodnější řešení
prakticky pro libovolnou aplikaci.

Kryt kamery z hliníku o tloušťce 6 mm, poskytující
špičkové krytí IP68 a odolný proti mechanickému
poškození, je vhodný pro instalaci do nejdrsnějších
prostředí. Opticky dokonalé ploché okénko a integrovaný
stěrač zajišťují pořízení perfektně ostrých obrazů
i v nejnáročnějších podmínkách.

Dvě infračervené osvětlovací jednotky s vlnovou délkou
850 nm jsou připevněny přímo k horní části kamery,
a umožňují tak infračervené osvětlení. Infračervené světlo
vydávané diodami LED s technologií Black Diamond
připevněnými na povrchu rovnoměrně osvětluje popředí
a pozadí celé scény, čímž odstraňuje přesvětlené oblasti
a podexponování, a zajišťuje tak vynikající kvalitu obrazu
na vzdálenost více než 55 metrů.

Technologie bezkontaktního motoru zajišťuje extrémně
spolehlivý a tichý provoz. Průkopnická technologie
snímání polohy poskytuje vysokou přesnost a dopřává
uživateli ovládání souvislého otáčení v rozsahu celých 360°
a naklánění v rozsahu 186,6°.

Výběr kamerových modulů vybavených skutečným
režimem Den/Noc, nabízejících až 36× optický zoom (12×
digitální zoom), ve spojení s možností flexibilní montáže
ve vzpřímené poloze, poloze s vychýlením 45° nebo
obrácené poloze umožňuje vždy dosáhnout dokonalého
zorného pole.

Funkce

Dvojité integrované infračervené osvětlovací jednotky
Dvě infračervené osvětlovací jednotky s vlnovou délkou
850 nm jsou připevněny přímo k horní části kamery, aby
poskytovaly infračervené světlo přesně tam, kde je
potřebné.

Technologie bezkontaktního motoru
Mimořádně spolehlivá technologie bezkontaktního motoru
přináší tichý provoz a plynulé ovládání.

MIC400 Infračervená kamera PTZ
▶ Dvojité integrované infračervené osvětlovací jednotky

▶ Technologie bezkontaktního motoru

▶ Velké množství možností montáže a pozorování

▶ Integrovaný stěrač

▶ Použití více protokolů

▶ Vhodná prakticky pro libovolnou aplikaci
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Velké množství možností montáže a pozorování
Bezchybná činnost ve vzpřímené nebo obrácené poloze
dává uživateli velké množství možností pro montáž a
pozorování. Pro aplikace s montáží ve vzpřímené poloze
na sloup je nabízena možnost vychýlení kamery, která
umožňuje pozorovat patku sloupu.

Integrovaný stěrač
Ať prší nebo svítí slunce, infračervené kamery řady
MIC400 jsou schopné bez ohledu na počasí zachytit po
celý rok obraz nejvyšší možné kvality zásluhou
integrovaného stěrače.

Použití více protokolů
Infračervené kamery řady MIC400 jsou kompatibilní
prakticky s libovolnými řídicími zařízeními, která jsou
v současné době dostupná, a lze je dokonale integrovat
s převážnou většinou bezpečnostních systémů.

Vhodná prakticky pro libovolnou aplikaci
Zásluhou naprosté univerzálnosti jsou infračervené kamery
řady MIC400 vhodné pro velké množství aplikací.

Aplikace:
• Obecné systémy průmyslové televize CCTV
• Centra měst
• Vlaková a autobusová nádraží
• Rychlé nasazení
• Vysoké zabezpečení
• Výstavba prestižních budov
• Stavby

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE AC08-10-Q012   EMC Directive, Low
Voltage Directive

USA UL AC08-10-Q013   UL 60950-1 2nd
Edition: 2007

FCC AC08-10-Q013   CFR 47 FCC part
15:2009, Class B

Kanada CSA AC08-10-Q012   CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1-07

Poznámky k instalaci/konfiguraci
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Údaje pro objednávání

1 Barvy

B Černá W Bílá

G Šedá

2 Konfigurace

U Vzpřímená poloha C S vychýlenou kame-
rou

3 Protokol

P Bosch W Forward Vision

D Pelco P/D

4 Stěrač

1 Instalovaný stěrač

5 Vyhřívání

4 Bez vyhřívání

6 Privátní zóny

5 S privátními zónami 6 Bez privátních zón

7 Transfokační poměr kamery

18 18:1 36 36:1

8 Videostandard

P PAL N NTSC
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Technické specifikace

Kamerový modul

Snímací prvek 1/4palcový snímací prvek CCD EXview

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

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

Filtr Automatický mechanický filtr, který nepro-
pouští infračervené světlo

Zaostřovací systém Automatický nebo manuální

Clona Automatická nebo manuální s režimy pro inte-
graci dlouhých expozičních časů

Synchronizace Interní nebo externí (V-Lock)

Doporučené osvětlení 100 až 100 000 lx

Poměr signál/šum 50 dB nebo více

Kompenzace protisvětla
(BLC)

Zapnuto/vypnuto

Vyvážení bílé Automatické

Automatické řízení zisku
(AGC)

-3 až 28 dB, kroky po 2 dB

Ovládání clony 16 kroků

Modul s 18× optickým zoomem

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

Zoom 18× optický (12× digitální)

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

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

Expoziční čas 1/1 až 1/10 000 s (22 kroků) pro NTSC, PAL

Modul s 36× optickým zoomem

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

Zoom 36× optický (12× digitální)

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

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

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

www.boschsecuritysystems.cz
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Infračervené osvětlovací jednotky

Pole diod LED Diody LED s vysokou účinností pro povrchovou
montáž (SMT)

Počet diod LED 7 v každé osvětlovací jednotce

Vlnová délka 850 nm (částečně skryté)

Úhel svazku paprsků 30°

Vzdálenost při infračerve-
ném osvětlení

55 m

Odolnost proti povětr-
nostním vlivům

IP68

Konstrukční materiál Hliník s akrylátovým předním okénkem

Infračervená technologie Black Diamond pro rovnoměrné osvětlení celé
scény

Příkon Jmenovitý příkon 9 W pro každou osvětlovací
jednotku při plném výkonu, celkový příkon
18 W pro dvojitou infračervenou osvětlovací
jednotku

Proud 700 mA pro každou osvětlovací jednotku

Provozní podmínky

Automatické převrácení Ano

Manuální převrácení Ano

Dynamické privátní zóny Třírozměrné maskování privátních zón s ne-
omezenými zónami (pomocí volitelné karty pro
privátní zóny)

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

Přednastavené pochůzky 6 pochůzek, každá až s 32 přednastavenými
polohami

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

Názvy přednastavených
poloh

Popis pro každou z 64 přednastavených poloh
o délce 20 znaků

Výchozí poloha Ano (přednastavená poloha 1 nebo pochůzka)

Komunikace a protokoly

Komunikace RS485 / RS422

Řídicí protokol K dispozici jsou kamery s protokoly Bosch, Pel-
co P/D nebo FV. Kamera Bosch vyžaduje, aby
byl do napájecího zdroje instalován převodník
(MIC-BP3) z protokolu Bi-Phase na protokol
RS485, který je k dispozici samostatně. Další
protokoly jsou podporovány. Dostupné mo-
žnosti zjistíte v samostatném seznamu proto-
kolů.

Možnost propojení

Obraz Koaxiální přes kombinovaný kabel

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

Napájení Přes kombinovaný kabel

Poplachy

Poplachové vstupy 1 vstup pro ochranný kontakt (4 poplachové
vstupy přístupné na napájecím zdroji)

Komunikace při poplachu Ochranný kontakt (uzemnění)

Mechanické hodnoty

Pohonná jednotka Vestavěný motorový pohon pro otáčení a na-
klánění

Úhel otáčení 360°, souvislé otáčení

Rychlost otáčení 6° až 90° za sekundu (proměnná)

Úhel naklánění 186,6°

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

Řízení rychlosti Regulační elektronika se zpětnou vazbou

Přesnost přednastave-
ných poloh

Lepší než ±0,56°

Proporcionální otáčení/
naklánění k transfokaci

Ano

Konstrukce

Konstrukční materiál Hliník o tloušťce 6 mm

Okénko Tvrzené ploché sklo

Standardní barvy Černá (RAL9005), šedá (RAL7001) nebo bílá
(RAL9003)

Standardní povrchová
úprava

Prášková barva

Rozměry 403 × 360 × 165 mm (š × v × h) – ve vzpříme-
né a obrácené poloze

403 × 330 × 217 mm (š × v × h) – ve vzpříme-
né poloze s vychýlením

Hmotnost 6,5 kg, včetně základny s montážními otvory
na roztečné kružnici o průměru 101,6 mm

Prostředí

Provozní teplota -40 °C až +50 °C

Odolnost proti povětr-
nostním vlivům

NEMA 4x / IP68

Elektrické hodnoty

Vstupní napětí 15 V AC / 18 V DC

Příkon Max. 50 W

Možnosti

Dostupné konfigurace Montáž ve vzpřímené poloze, montáž v obráce-
né poloze nebo montáž ve vzpřímené poloze
s kamerou vychýlenou pod úhlem 45°

Kamerový modul Kamerový modul s 18× optickým zoomem ne-
bo 36× optickým zoomem

Barevný systém kamery NTSC nebo PAL

Karta pro řízení teleme-
trie

Vestavěná

Ostřikovač Volitelný (dodávají se pouze držák a tryska)

Deska pro privátní zóny Volitelná, instalovaná výrobcem
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Informace o objednání

Hardwarové příslušenství

UPA-2450-50 Napájecí zdroj
220 V AC, 50 Hz, výstup 24 V AC, 50 VA

UPA-2450-50

MIC‑DCA‑B Hluboký adaptér pro připojení
kombinovaného kabelu
Hluboký adaptér pro připojení kombinované-
ho kabelu pro základnu s montážními otvory
na roztečné kružnici o průměru 101,6 mm,
černá barva (odstín RAL9005)

MIC-DCA-B

MIC‑DCA‑G Hluboký adaptér pro připojení
kombinovaného kabelu
Hluboký adaptér pro připojení kombinované-
ho kabelu pro základnu s montážními otvory
na roztečné kružnici o průměru 101,6 mm,
šedá barva (odstín RAL7001)

MIC-DCA-G

MIC‑DCA‑W Hluboký adaptér pro připojení
kombinovaného kabelu
Hluboký adaptér pro připojení kombinované-
ho kabelu pro základnu s montážními otvory
na roztečné kružnici o průměru 101,6 mm,
bílá barva (odstín RAL9003)

MIC-DCA-W

MIC‑SCA‑B Mělký adaptér pro připojení
kombinovaného kabelu
Mělký adaptér pro připojení kombinovaného
kabelu pro základnu s montážními otvory na
roztečné kružnici o průměru 101,6 mm, čer-
ná barva (odstín RAL9005)

MIC-SCA-B

MIC‑SCA‑G Mělký adaptér pro připojení
kombinovaného kabelu
Mělký adaptér pro připojení kombinovaného
kabelu pro základnu s montážními otvory na
roztečné kružnici o průměru 101,6 mm, šedá
barva (odstín RAL7001)

MIC-SCA-G

MIC‑SCA‑W Mělký adaptér pro připojení
kombinovaného kabelu
Mělký adaptér pro připojení kombinovaného
kabelu pro základnu s montážními otvory na
roztečné kružnici o průměru 101,6 mm, bílá
barva (odstín RAL9003)

MIC-SCA-W

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

MIC-SPR

MIC‑CMB‑B Držák pro rohovou montáž
Držák pro rohovou montáž, černá barva (od-
stín RAL9005)

MIC-CMB-B

MIC‑CMB‑G Držák pro rohovou montáž
Držák pro rohovou montáž, šedá barva (od-
stín RAL7001)

MIC-CMB-G

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

MIC-CMB-W

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

MIC-PMB

Informace o objednání

MIC-BP3 Převodník protokolu Bi-Phase
Převodník protokolu Bi-Phase pro napájecí
zdroje kamer řady MIC1 verze IR

MIC-BP3

MIC-WKT-IR Souprava ostřikovače
Souprava ostřikovače pro infračervené mo-
dely kamer MIC400 a MIC412 (zahrnuje try-
sku ostřikovače a nosné držáky pro montáž
na stěnu a základnu s montážními otvory na
roztečné kružnici o průměru 101,6 mm)

MIC-WKT-IR

www.boschsecuritysystems.cz
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Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz

Represented by

© Bosch Security Systems s.r.o. 2011 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění
T4858172555 | Cur: cs-CZ, V18, 8 Sep 2011 | Src: en-US, V0, 17 Dec 2009


	Funkce
	Certifikáty a osvědčení
	Poznámky k instalaci/konfiguraci
	Technické specifikace
	Informace o objednání
	Informace o objednání

