
Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως | MIC400 Κάμερα PTZ υπερύθρων

Η σειρά υπερύθρων MIC400 σχεδιάστηκε για να προσφέρει
μία εξαιρετικά αξιόπιστη, στιβαρή και υψηλής ποιότητας
λύση παρακολούθησης για εφαρμογές ασφαλείας που
απαιτούν βέλτιστη απόδοση — τόσο κατά την ημέρα, όσο και
κατά τη νύχτα. Κατασκευασμένη με ακρίβεια σύμφωνα με
αυστηρά πρότυπα, η σειρά προσφέρει πολυάριθμα
πλεονεκτήματα σε σχέση με τη χρήση παραδοσιακών
καμερών θόλου και PTZ και διατίθεται με μία ποικιλία
επιλογών, προκειμένου να προσφέρει μία λύση βέλτιστης
προσαρμογής για ουσιαστικά οποιαδήποτε εφαρμογή.

Με ονομαστικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το κορυφαίο
στην κατηγορία του πρότυπο IP68, το ανθεκτικό σε
βανδαλισμούς περίβλημα από αλουμίνιο πάχους 6 mm της
κάμερας είναι κατάλληλο για εγκατάσταση στα πιο αντίξοα
περιβάλλοντα. Το οπτικά τέλειο επίπεδο παράθυρο
προβολής και η ενσωματωμένη επιλογή καθαριστήρα
διασφαλίζουν τη λήψη πεντακάθαρων εικόνων, ακόμη και
στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Δύο μονάδες υπερύθρων 850 nm, ενσωματωμένες στην
κεφαλή της κάμερας παρέχουν φωτισμό υπερύθρων. Με
τεχνολογία Black Diamond, το υπέρυθρο φως που
παράγεται από τα LED τοποθέτησης επιφανείας φωτίζει
ομοιόμορφα το προσκήνιο και το παρασκήνιο μιας
ολόκληρης σκηνής, εξαλείφοντας τον υπερβολικό τονισμό
('κάψιμο') και την υπο-έκθεση για εξαιρετική ποιότητα
εικόνας μέχρι μια απόσταση 55 μέτρων.

Η τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες διασφαλίζει
εξαιρετικά αξιόπιστη, αθόρυβη λειτουργία. H
πρωτοποριακή τεχνολογία ανάλυσης παρέχει κορυφαία
ακρίβεια και προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα πλήρους
συνεχούς πανοραμικής προβολής περιστροφής 360° και
ελέγχου κλίσης 186,6°.

Μία ποικιλία πραγματικών δομοστοιχείων κάμερας ημέρας/
νύχτας, που προσφέρουν έως 36x οπτικό ζουμ (12x
ψηφιακό), σε συνδυασμό με την ευέλικτη δυνατότητα
όρθιας τοποθέτησης, τοποθέτησης υπό κλίση 45 μοιρών ή
ανεστραμμένης τοποθέτησης, επιτρέπει την επίτευξη
τέλειου οπτικού πεδίου ανά πάσα στιγμή.

Περιγραφή λειτουργ.

Δύο ενσωματωμένες διατάξεις φωτισμού υπερύθρων
Δύο διατάξεις φωτισμού υπερύθρων 850 nm είναι
προσαρτημένες απευθείας στην κεφαλή της κάμερας, για
να παρέχουν υπέρυθρο φως ακριβώς εκεί που χρειάζεται.

Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες
Οι εξαιρετικά αξιόπιστοι κινητήρες χωρίς ψήκτρες
παρέχουν αθόρυβη λειτουργία και ομαλό έλεγχο.

MIC400 Κάμερα PTZ υπερύθρων
▶ Δύο ενσωματωμένες διατάξεις φωτισμού υπερύθρων

▶ Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες

▶ Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής

▶ Ενσωματωμένος καθαριστήρας

▶ Λειτουργία πολλαπλών πρωτοκόλλων

▶ Κατάλληλη για ουσιαστικά οποιαδήποτε εφαρμογή

www.boschsecutity.gr
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Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής
Η αλάνθαστη λειτουργία σε όρθια ή ανεστραμμένη θέση
παρέχει στο χρήστη μία ποικιλία δυνατοτήτων στερέωσης
και προβολής. Μία επιλογή κεκλιμένης επιφάνειας
παρέχεται για εφαρμογές όρθιας στερέωσης σε ιστό,
επιτρέποντας την προβολή της βάσης του ιστού.

Ενσωματωμένος καθαριστήρας
Σε ζέστη ή κρύο, ανεξαρτήτως καιρού, η σειρά υπερύθρων
MIC400 έχει τη δυνατότητα λήψης εικόνων της υψηλότερης
δυνατής ποιότητας όλο το χρόνο, χάρη στον ενσωματωμένο
καθαριστήρα του.

Λειτουργία πολλαπλών πρωτοκόλλων
Συμβατή με ουσιαστικά κάθε σύγχρονο διαθέσιμο
εξοπλισμό ελέγχου, η σειρά υπερύθρων MIC400 έχει τη
δυνατότητα πλήρους ενσωμάτωσης με την ευρεία
πλειοψηφία των συστημάτων ασφαλείας.

Κατάλληλη για ουσιαστικά οποιαδήποτε εφαρμογή
Η πραγματική ευελιξία εγκατάστασης της σειράς
υπερύθρων MIC400 την καθιστά κατάλληλη για
οποιαδήποτε εφαρμογή

Εφαρμογές:
• Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) γενικής χρήσης
• Κέντρα πόλεων
• Σιδηροδρομικοί σταθμοί και σταθμοί λεωφορείων
• Ταχεία ανάπτυξη
• Υψηλή ασφάλεια
• Εγκαταστάσεις με prestige
• Αρχιτεκτονικές εφαρμογές

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

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

Η.Π.Α. UL AC08-10-Q013   UL 60950-1 2nd
Edition: 2007

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

Καναδάς CSA AC08-10-Q012   CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1-07
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Οδηγός παραγγελιών

1 Χρώματα

B Μαύρο W Λευκό

G Γκρι

2 Διαμόρφωση

U Όρθια τοποθέτηση C Τοποθέτηση υπό κλί-
ση

3 Πρωτόκολλο

P Bosch W Forward Vision

D Pelco P/D

4 Καθαριστήρας

1 Τοποθετημένος καθαριστήρας

5 Θερμαντήρας

4 Χωρίς θερμαντήρα

6 Απόρρητο

5 Εγκατεστημένο απόρρητο 6 Χωρίς απόρρητο

7 Λόγος ζουμ κάμερας

18 18:1 36 36:1

8 Πρότυπο βίντεο

P PAL N NTSC
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Διαστάσεις
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Τεχνικά στοιχεία

Δομοστοιχείο κάμερας

Αισθητήρας εικόνας 1/4 in EXview CCD

Στοιχεία εικόνας 380K NTSC / 440K PAL (ευρεία)

Οριζόντια ανάλυση 470 TVL NTSC / 460 TVL PAL (ευρεία)

Φίλτρο Αυτόματο μηχανικό φίλτρο υπερύθρων IR cut

Σύστημα εστίασης Αυτόματο ή χειροκίνητο

Ίριδα Αυτόματο ή χειροκίνητο με λειτουργίες ενσωμά-
τωσης αργού διαφράγματος

Συγχρονισμός Εσωτερικός/ εξωτερικός (V-Lock)

Συνιστώμενος φωτισμός 100 έως 100.000 lux

Λόγος σήματος προς θό-
ρυβο

50 dB ή περισσότερο

Αντιστάθμιση οπίσθιου
φωτισμού (BLC)

On/Off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)

Ισορροπία λευκού Αυτόματη

Automatic Gain Control
(AGC - Αυτόματος έλεγχος
κέρδους )

-3 έως 28 dB, βήματα των 2 dB

Έλεγχος ανοίγματος 16 βήματα

Δομοστοιχείο οπτικού ζουμ 18x

Φακός F=4,1 mm (ευρυγώνιος) έως 73,8 mm (τηλε-
φακός), F1.4 έως F3.0

Ζουμ 18x οπτικό (12x ψηφιακό)

Οπτική γωνία 48° (ευρυγώνια) έως 2,8° (τηλεφακός)

Ελάχιστος φωτισμός 0,7 lux (F1.4, 1/60 s NTSC, 1/50 s PAL),
0,1 lux (F1.4, 1/4 s NTSC, 1/3 s PAL),
0,01 lux ή λιγότερο (F1.4, 1/4 s NTSC,
1/3 s PAL, ICR ON)

Ταχύτητα διαφράγματος 1/1 έως 1/10.000 s (22 βήματα) NTSC, PAL

Δομοστοιχείο οπτικού ζουμ 36x

Φακός F=3,4 mm (ευρυγώνιος) έως 122,4 mm (τηλε-
φακός), F1.6 έως F4.5

Ζουμ 36x οπτικό (12x ψηφιακό)

Οπτική γωνία 57,8° (ευρυγώνια) έως 1,7° (τηλεφακός)

Ελάχιστος φωτισμός 1,4 lux (1/60 s NTSC, 1/50 s PAL),
0,1 lux (1/4 s NTSC, 1/3 s PAL), 0,01 lux ή λι-
γότερο (1/4 s NTSC, 1/3 s PAL, ICR ON)

Ταχύτητα διαφράγματος 1/4 έως 1/10.000 s (20 βήματα) NTSC, 1/3
έως 1/10.000 s (20 βήματα) PAL

Διατάξεις φωτισμού υπερύθρων

Συστοιχία LED LED τοποθέτησης επιφανείας (SMT) υψηλής
απόδοσης

Αρ. LED 7 ανά λυχνία

Μήκος κύματος 850 nm (ημιαπόκρυψη)

Γωνία δέσμης 30º

Απόσταση υπερύθρων 55 m

Προστασία από τις καιρι-
κές συνθήκες

IP68

www.boschsecutity.gr



4 | MIC400 Κάμερα PTZ υπερύθρων

Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο με παράθυρο ακρυλικής πρόσοψης

Τεχνολογία επεξεργασίας
ψηφιακού σήματος IR

Black Diamond για ομοιόμορφο φωτισμό σε
ολόκληρη τη σκηνή

Κατανάλωση ισχύος 9 W ονομαστική ανά λυχνία σε πλήρη ισχύ,
18 W σύνολο με δύο IR

Ρεύμα 700 mA ανά λυχνία

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Αυτόματη αναδίπλωση Ναι

Χειροκίνητη αναδίπλωση Ναι

Δυναμικές ζώνες απορρή-
του

Τρισδιάστατο μασκάρισμα απορρήτων σημείων
με άπειρες ζώνες (με χρήση της προαιρετικής
κάρτας απορρήτου)

Προκαθορισμένες θέσεις 64 προρρυθμίσεις τηλεμετρίας με χρήση τεχνο-
λογίας ανάλυσης (με χρήση πρωτοκόλλου FV,
10 προρρυθμίσεις ρύθμισης της κάμερας, που
επιτρέπουν ANPR, διόρθωση χρώματος κ.λπ.)

Προκαθορισμένες διαδρο-
μές

6 διαδρομές με έως 32 προρρυθμίσεις η καθε-
μία

Τίτλοι τομέα Ναι (64 τομείς), 20 χαρακτήρες ανά τίτλο

Προκαθορισμένοι τίτλοι Κεφαλίδα 20 χαρακτήρων για καθεμία από τις
64 προρρυθμίσεις

Αρχική θέση Ναι (προρρύθμιση 1 ή διαδρομή)

Επικοινωνία και πρωτόκολλα

Επικοινωνία RS485 / RS422

Πρωτόκολλο ελέγχου Διαθέσιμες κάμερες πρωτοκόλλου Bosch, Pelco
P/D ή FV. Η κάμερα Bosch απαιτεί μετατροπέα
Biphase σε RS485 (MIC-BP3) που διατίθεται
ξεχωριστά. Υποστηρίζονται άλλα πρωτόκολλα.
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ξεχωριστή
λίστα πρωτοκόλλων για τις διαθέσιμες επιλογές.

Συνδεσιμότητα

Βίντεο Ομοαξονικό μέσω σύνθετου καλωδίου

Τηλεμετρία Συνεστραμμένο ζεύγος Simplex, απλής και πλή-
ρως αμφίδρομης λειτουργίας μέσω σύνθετου
καλωδίου

Τροφοδοσία Μέσω σύνθετου καλωδίου

Συναγερμοί

Είσοδοι συναγερμού 1 είσοδος παραβίασης (4 είσοδοι συναγερμού
διαθέσιμες μέσω του τροφοδοτικού)

Επικοινωνία συναγερμού Διακόπτης παραβίασης (σύνδεση γείωσης)

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Μονάδα οδηγού Ενσωματωμένος οδηγός κινητήρα οριζόντιας
κίνησης/κλίσης

Γωνία οριζόντιας κίνησης 360° συνεχής περιστροφή

Ταχύτητα οριζόντιας κίνη-
σης

6° έως 90° ανά δευτερόλεπτο (μεταβλητή)

Γωνία κλίσης 186,6°

Ταχύτητα κλίσης 0,2° έως 90° ανά δευτερόλεπτο (μεταβλητή)

Έλεγχος ταχύτητας Ηλεκτρονικά κυκλώματα κλειστού βρόχου

Ακρίβεια προκαθορισμέ-
νων θέσεων

±0,56°

Ανάλογο P/T προς ζουμ Ναι

Κατασκευή

Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο πάχους 6 mm

Παράθυρο προβολής Σκληρυμένο επίπεδο γυαλί

Τυπικά χρώματα Μαύρο ( RAL9005), Γκρι (RAL7001) ή Λευκό
(RAL9003)

Τυπικό φινίρισμα Επίστρωση πούδρας

Διαστάσεις 403 x 360 x 165 mm (ΠxΥxΒ)
15,2 x 14,2 x 6,5 in (ΠxΥxΒ) (όρθια και ανε-
στραμμένη)

403 x 330 x 217 mm (ΠxΥxΒ)
15,2 x 13 x 8,5 in (ΠxΥxΒ) (υπό κλίση)

Βάρος 6,5 kg (14,3 lb) συμπεριλαμβανομένης βάσης
διαμέτρου κύκλου βήματος (PCD) 4 in

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -40 °C έως +50 °C (-40 °F έως +122 °F)

Προστασία από τις καιρι-
κές συνθήκες

NEMA 4x / IP68

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου 15 VAC / 18 VDC

Κατανάλωση ισχύος Μέγ. 50 W

Επιλογές

Διαθέσιμες διαμορφώσεις Επιλογές όρθιας τοποθέτησης, ανεστραμμένης
τοποθέτησης ή όρθιας τοποθέτησης υπό κλίση
45°

Δομοστοιχείο κάμερας Δομοστοιχείο κάμερας 18x ή δομοστοιχείο κά-
μερας 36x

Σύστημα χρωμάτων κάμε-
ρας

NTSC ή PAL

Κάρτα ελέγχου τηλεμε-
τρίας

Ενσωματωμένη

Σύστημα πλύσης Προαιρετικό, (παρέχεται μόνο στήριγμα και ρύγ-
χος)

Πλακέτα απορρήτου Προαιρετική, εγκαθιστούμενος στο εργοστάσιο

Πληροφορίες παραγγελίας

Αξεσουάρ υλικού

Τροφοδοτικό UPA-2450-50
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 50 VA έξοδος

UPA-2450-50

Τροφοδοτικό UPA-2450-60
120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 50 VA έξοδος

UPA-2450-60

Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο MIC-2M-S
2 m
Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο 2 m που παρέ-
χει τροφοδοσία, τηλεμετρία και σύνδεση βί-
ντεο από μια κάμερα Σειράς MIC σε ένα τρο-
φοδοτικό Σειράς MIC

MIC-2M-S
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Πληροφορίες παραγγελίας

Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο MIC-10M-
S 10 m
Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο 10 m που πα-
ρέχει τροφοδοσία, τηλεμετρία και σύνδεση βί-
ντεο από μια κάμερα Σειράς MIC σε ένα τρο-
φοδοτικό Σειράς MIC

MIC-10M-S

Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο MIC-20M-
S 20 m
Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο 20 m που πα-
ρέχει τροφοδοσία, τηλεμετρία και σύνδεση βί-
ντεο από μια κάμερα Σειράς MIC σε ένα τρο-
φοδοτικό Σειράς MIC

MIC-20M-S

Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο MIC-25M-
S 25 m
Θωρακισμένο σύνθετο καλώδιο 25 m που πα-
ρέχει τροφοδοσία, τηλεμετρία και σύνδεση βί-
ντεο από μια κάμερα Σειράς MIC σε ένα τρο-
φοδοτικό Σειράς MIC

MIC-25M-S

MIC‑DCA‑B Βαθύς προσαρμογέας αγωγού
Βαθύς προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD -
μαύρο φινίρισμα απομίμησης δέρματος,
RAL9005

MIC-DCA-B

MIC‑DCA‑G Βαθύς προσαρμογέας αγωγού
Βαθύς προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD -
γκρι φινίρισμα απομίμησης δέρματος,
RAL9010

MIC-DCA-G

MIC‑DCA‑W Βαθύς προσαρμογέας αγωγού
Βαθύς προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD -
λευκό φινίρισμα απομίμησης δέρματος,
RAL9003

MIC-DCA-W

MIC‑SCA‑B Ρηχός προσαρμογέας αγωγού
Ρηχός προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD -
μαύρο φινίρισμα απομίμησης δέρματος,
RAL9005

MIC-SCA-B

MIC‑SCA‑G Ρηχός προσαρμογέας αγωγού
Ρηχός προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD -
γκρι φινίρισμα απομίμησης δέρματος,
RAL7001

MIC-SCA-G

MIC‑SCA‑W Ρηχός προσαρμογέας αγωγού
Ρηχός προσαρμογέας αγωγού για βάση PCD -
λευκό φινίρισμα απομίμησης δέρματος,
RAL9003

MIC-SCA-W

MIC-SPR Πλάκα στερέωσης
Πλάκα στερέωσης αλουμινίου κατάλληλη για
τοποθέτηση σε πλινθοδομή – μαύρο φινίρισμα
απομίμησης δέρματος, RAL9005

MIC-SPR

Πλάκα στερέωσης MIC-SPR-G
Πλάκα στερέωσης αλουμινίου κατάλληλη για
τοποθέτηση σε πλινθοδομή – μαύρο φινίρισμα
απομίμησης δέρματος, RAL7001

MIC-SPR-G

Πλάκα στερέωσης MIC-SPR-W
Πλάκα στερέωσης αλουμινίου κατάλληλη για
τοποθέτηση σε πλινθοδομή – λευκό φινίρισμα
απομίμησης δέρματος, RAL9003

MIC-SPR-W

Πληροφορίες παραγγελίας

MIC‑CMB‑B Στήριγμα τοποθέτησης σε
γωνία
Στήριγμα τοποθέτησης σε γωνία – μαύρο φινί-
ρισμα απομίμησης δέρματος, RAL9005

MIC-CMB-B

MIC‑CMB‑G Στήριγμα τοποθέτησης σε
γωνία
Στήριγμα τοποθέτησης σε γωνία - γκρι φινίρι-
σμα απομίμησης δέρματος, RAL 7001

MIC-CMB-G

MIC‑CMB‑W Στήριγμα τοποθέτησης σε
γωνία
Στήριγμα τοποθέτησης σε γωνία - λευκό φινίρι-
σμα απομίμησης δέρματος, RAL9003

MIC-CMB-W

MIC-PMB Στήριγμα τοποθέτησης σε ιστό
Στήριγμα τοποθέτησης σε ιστό (περιλαμβάνει
ταινίες πρόσδεσης 2 x 455 mm για διαμέτρους
ιστού 75 έως 145 mm)

MIC-PMB

MICUSB485CVTR2 Μετατροπέας σήματος
USB σε RS485
Μετατροπέας σήματος USB σε RS485 ώστε να
επιτρέπεται η σύνδεση καμερών Σειράς MIC σε
Η/Υ, ο οποίος παρέχεται με κάθε κάμερα

MICUSB485CVTR2

MIC-BP3 Διφασικός μετατροπέας
Διφασικός μετατροπέας για εκδόσεις υπερύ-
θρων των PSU της σειράς MIC1

MIC-BP3

MIC-WKT-IR Κιτ συστήματος πλύσης
Κιτ συστήματος πλύσης για μοντέλα υπερύ-
θρων MIC400 και MIC412 (συμπερ. ρύγχος
συστήματος πλύσης και στηρίγματα τοποθέτη-
σης για τοίχο και βάση PCD 4 in.)

MIC-WKT-IR

Σύστημα πλύσης HAC-WAS05-20 24 VAC
Σύστημα πλύσης 24 VAC εγκατ. 5M 25L

HAC-WAS05-20

Σύστημα πλύσης HAC-WAS05-50 230 VAC
Σύστημα πλύσης 230 VAC εγκατ. 5M 25L

HAC-WAS05-50

Σύστημα πλύσης HAC-WAS30-50 230 VAC
Σύστημα πλύσης 230 VAC εγκατ. 30M 25L

HAC-WAS30-50

www.boschsecutity.gr
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Robert Bosch A.E.
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