
Videomegfigyelő rendszerek | MIC400 infravörös PTZ kamera

A MIC400 infravörös sorozat olyan kialakítással
rendelkezik, amely rendkívül megbízható, robusztus
kivitelű, egyben jó minőségű megfigyelési megoldást kínál
olyan biztonságtechnikai alkalmazások számára, amelyek
nappal és éjszaka egyaránt a legjobb teljesítményt
igénylik. A szabványoknak megfelelő, precíziós kivitelével a
sorozat számos előnyt kínál a hagyományos dóm- és PTZ
kamerákkal szemben, és számos opciót nyújt, hogy
bármely alkalmazáshoz a legjobban illeszkedő megoldást
kínálja.

Az iparágban vezető IP68 besorolású, vandálbiztos, 6 mm
vastag alumínium kameraház alkalmas a legzordabb
környezeti feltételek mellett való működésre is. Az
optikailag tökéletes sík nézőablak és az integrált
ablakmosó még a legmostohább körülmények között is
borotvaéles képet biztosít.

Az infravörös megvilágítást két 850 nm-es, a kamerafejbe
épített reflektor biztosítja. A Black Diamond
technológiának köszönhetően a felületre szerelt LED-ek
által kibocsátott infravörös fény egyenletesen világítja meg
a teljes helyszín előterét és hátterét. Kiküszöböli a túl- és
alulexponálást, és akár több, mint 55 méteres távolságból
is kiemelkedő képminőséget biztosít.

A brushless motor technológia rendkívül megbízható, halk
működést biztosít. A korszakalkotó megoldásokat
tartalmazó kialakítás hajszálpontos pozícionálást tesz
lehetővé, és a felhasználó számára teljes, 360°-os
folyamatos körpásztázást és 186,6°-os döntést biztosít.

Az akár 36x optikai zoomot (12x digitális) kínáló valódi
day/night kameramodulok választéka, emellett az álló, 45
fokban döntött, vagy fordított helyzetű installációs
lehetőségek, a legjobb látószög elérését teszik lehetővé.

Főbb funkciók

Kettős integrált infrareflektor
Két 850 nm-es infrareflektor van közvetlenül a kamerafejre
szerelve, hogy pontosan ott biztosítsa az infravörös
megvilágítást, ahol az szükséges.

Brushless motor technológia
Az ultra-megbízható brushless motorok halk működést és
finom vezérlést tesznek lehetővé.

Számos beépítési- és megjelenítési opció
A hibátlan működés mind álló, mind fordított telepítési
helyzetben számtalan felerősítési és megfigyelési
lehetőséget nyújt a felhasználónak. Döntött telepítési
opció szolgál az álló, oszlopra szerelt alkalmazásokhoz,
ami lehetővé teszi az oszlop tövének megfigyelését is.

MIC400 infravörös PTZ kamera
▶ Kettős integrált infrareflektor

▶ Brushless motor technológia

▶ Számos felerősítési- és megjelenítési opció

▶ Integrált ablaktörlő

▶ Multi-protokoll működés

▶ Gyakorlatilag bármilyen alkalmazáshoz megfelelő
lehet
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Integrált ablaktörlő
Esőben vagy napsütésben, az időjárástól függetlenül a
beépített ablaktörlőnek köszönhetően a MIC400
infravörös sorozat képes a legjobb minőségű képet
biztosítani egész éven át.

Multi-protokoll működés
A gyakorlatilag bármely, ma rendelkezésre álló ellenőrző
berendezéssel kompatibilis MIC400 infravörös sorozat
tökéletesen integrálható a biztonságtechnikai rendszerek
döntő többségébe.

Gyakorlatilag bármilyen alkalmazásra megfelelő
Az MIC400 infravörös sorozat páratlan sokoldalúsága
révén számtalan alkalmazási területen használható.

Alkalmazási területek
• Általános videomegfigyelés
• Városközpontok
• Vasút- és buszállomások
• Gyors telepítés iránti igény
• Magas biztonsági követelmény
• Tekintélyesebb beruházások
• Építkezések

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

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

Egyesült
Államok

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

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
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Megrendelési útmutató
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2 Konfiguráció
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3 Protokoll

P Bosch W Forward Vision
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4 Ablaktörlő
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5 Fűtés

4 Fűtés nélkül

6 Maszkolhatóság
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Műszaki specifikációk

Kameramodul

CCD 1/4"-os Exview CCD

Képelemek 380K NTSC / 440K PAL (széles)

Vízszintes felbontás 470 TV-sor NTSC / 460 TV-sor PAL (széles)

Szűrő Automatikus mechanikus IR vágószűrő (IR cut)

Fókusz rendszer Automatikus vagy manuális

Írisz Automatikus vagy manuális alacsony zársebes-
ség integrálási módok

Szinkronizálás Belső / külső (V-Lock)

Ajánlott megvilágítás 100 - 100 000 lux

Jel/zaj viszony >=50 dB

Háttérfény-kompenzálás
(BLC)

Be/ki

Fehéregyensúly Automatikus

Automatic Gain Control
(Automatikus erősítés-
szabályozás, AGC)

-3 és 28 dB között, 2 dB lépésekben

F kontroll 16 lépésben

18x Optikai Zoom Modul

Objektív F=4,1 mm (nagy látószögű) - 73,8 mm (tele),
F/1,4 - F/3,0

Zoom 18x optikai (12x digitális)

Látószög 48° (nagy látószögű) - 2,8° (tele)

Minimális megvilágítás 0,7 lux (F1,4, 1/60s NTSC, 1/50s PAL),
0,1 lux (F1,4, 1/4s NTSC, 1/3s PAL), 0,01 lux
vagy alacsonyabb (F1,4, 1/4s NTSC, 1/3s
PAL, ICR bekapcsolva)

Zársebesség 1/1 - 1/10 000 mp (22 lépésben) NTSC, PAL

36x Optikai Zoom Modul

Objektív F=3,4 mm (nagy látószögű) - 122,4 mm (te-
le), F/1,6 - F/3,5

Zoom 36x optikai (12x digitális)

Látószög 57,8° (nagy látószögű) - 1,7° (tele)

Minimális megvilágítás 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 vagy
alacsonyabb (1/4 s NTSC, 1/3 s PAL, ICR be-
kapcsolva)

Zársebesség 1/4 - 1/10 000 s (20 lépésben) NTSC, 1/3 -
1/10 000 s (20 lépésben) PAL

Infrareflektorok

LED elrendezés Nagy hatékonyságú, felületre szerelt (SMT)
LED-ek

LED-ek száma Lámpánként 7

Hullámhossz 850 nm (félig rejtett)

Sugárnyaláb szöge 30°

IR bevilágítottság 55 m

Időjárásálló IP68

Szerkezeti anyag Alumínium, akril első ablakkal

IR technológia A teljes helyszínt egyenletesen megvilágító
Black Diamond

Teljesítményfelvétel 9 W névleges lámpánként teljes teljesítmény-
nél, 18 W total kettős infravörös működésnél

Áramfelvétel 700 mA lámpánként

Üzemi

Auto flip Igen

Manuális flip Igen

Dinamikus privát zóna 3D adatvédelmi maszkolás végtelen számú zó-
nával (opcionális privát kártya használatával)

Presetek Resolver technológiát alkalmazó 64 telemetriai
preset (FV protokollt alkalmazva, 10 kamera-
beállítási preset, amely lehetővé teszi ANPR,
színkorrekció stb. alkalmazását)

Preset túrák 6 túra, egyenként akár 32 presettel

Szektorcímek Igen (64 szektor) címenként 20 karakter

Preset címek 20 karakteres felirat a 64 preset mindegyike
számára

Kiindulási pozíció Igen (1. preset vagy túra)

www.boschsecurity.hu
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Kommunikáció és protokollok

Kommunikáció RS485 / RS422

Vezérlő protokoll Bosch, Pelco P/D vagy FV protokoll kamerák
rendelhetők. A Bosch kamerát külön rendelhe-
tő Biphase-RS485 konverterrel (MIC-BP3) kell
felszerelni. Egyéb protokollok támogatása. A
rendelkezésre álló lehetőségek külön protokoll
listán találhatók.

Kapcsolódás

Videó Koaxiális, kompozit kábelen keresztül

Telemetria Sodrott érpár Szimplex, fél- és full duplex mű-
ködés kompozit kábelen keresztül

Tápellátás Kompozit kábelen keresztül

Riasztások

Riasztási bemenetek 1 szabotázsbemenet (4 riasztásbemenet elér-
hető a tápegységen keresztül)

Riasztásértesítés Szabotázskapcsoló (földcsatlakozás)

Mechanikus jellemzők

Meghajtó egység Integral pásztázó/döntő motorhajtás

Pásztázási szög 360° folyamatos forgás

Pásztázási sebesség 6° - 90° másodpercenként (változtatható)

Dőlésszög 186,6°

Döntési sebesség 0,2° - 90° másodpercenként (változtatható)

Sebességszabályozás Zárt hurkú elektronika

Preset pontosság ±0,56°

Zoommal arányos pásztá-
zás/döntés

Igen

Szerkezet

Szerkezeti anyag 6 mm vastag alumínium

Nézőablak Edzett síküveg

Szabványos színek Fekete ( RAL9005), szürke (RAL7001) vagy
fehér (RAL9003)

Szabványos bevonat Porbevonat

Méretek 403 x 360 x 165 mm (Szé x Ma x Mé) (álló
helyzetű és fordított)

403 x 330 x 217 mm (Szé x Ma x Mé) (dön-
tött)

Tömeg 6,5 kg (14,3 lb) a 4" osztókör-átmérőjű (PCD)
foglalattal

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet -40°C – +50°C

Időjárásállóság NEMA 4x / IP68

Elektromos jellemzők

Bemenő feszültség 15 V AC / 18 V DC

Teljesítményfelvétel Max. 50 W

Opciók

Rendelkezésre álló konfi-
gurációk

Álló helyzetű, fordított- vagy álló és 45° fokos
döntésű szerelési opciók

Kameramodul 18x kamera modul, vagy 36x kamera modul

Kamera színrendszer NTSC vagy PAL

Telemetriai vezérlőkártya Beépítve

Mosó Opcionális, (csak konzolt és fúvókát tartalmaz)

Maszkolhatósági panel Opcionális, gyári szerelés

Rendelési információ

Hardvertartozékok

UPA-2450-50 tápegység
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 50 VA kimenet

UPA-2450-50

UPA-2450-60 tápegység
120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 50 VA kimenet

UPA-2450-60

MIC-2M-S 2 méteres árnyékolt kompozit
kábel
2 méteres árnyékolt kompozit kábel, mely
táp-, telemetria- és videocsatlakozást biztosít
a MIC sorozatú kamerák és a MIC sorozatú tá-
pegységek között

MIC-2M-S

MIC-10M-S 10 méteres árnyékolt
kompozit kábel
10 méteres árnyékolt kompozit kábel, mely
táp-, telemetria- és videocsatlakozást biztosít
a MIC sorozatú kamerák és a MIC sorozatú tá-
pegységek között

MIC-10M-S

MIC-20M-S 20 méteres árnyékolt
kompozit kábel
20 méteres árnyékolt kompozit kábel, mely
táp-, telemetria- és videocsatlakozást biztosít
a MIC sorozatú kamerák és a MIC sorozatú tá-
pegységek között

MIC-20M-S

MIC-25M-S 25 méteres árnyékolt
kompozit kábel
25 méteres árnyékolt kompozit kábel, mely
táp-, telemetria- és videocsatlakozást biztosít
a MIC sorozatú kamerák és a MIC sorozatú tá-
pegységek között

MIC-25M-S

MIC‑DCA‑B mély vezeték adapter
Mély csatorna adapter 4" PCD foglalathoz -
fekete műbőr bevonattal, RAL9005

MIC-DCA-B

MIC-DCA-G mély vezeték adapter
Mély csatorna adapter 4" PCD foglalathoz -
szürke műbőr bevonattal, RAL9010

MIC-DCA-G

MIC-DCA-W mély vezeték adapter
Mély csatorna adapter 4" PCD foglalathoz -
fehér műbőr bevonattal, RAL9003

MIC-DCA-W

MIC‑SCA‑B lapos vezeték adapter
Lapos vezeték adapter 4"  PCD foglalathoz -
fekete, műbőr bevonattal, RAL9005

MIC-SCA-B

MIC-SCA-G lapos vezeték adapter
Lapos vezeték adapter 4" PCD foglalathoz -
szürke, műbőr bevonattal, RAL7001

MIC-SCA-G
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Rendelési információ

MIC-SCA-W lapos vezeték adapter
Lapos vezeték adapter 4" PCD foglalathoz -
fehér, műbőr bevonattal, RAL9003

MIC-SCA-W

MIC-SPR elosztólemez
Alumínium elosztólemez téglafelületre – feke-
te műbőr bevonattal RAL9005

MIC-SPR

MIC-SPR-G elosztólemez
Alumínium elosztólemez téglafelületre – szür-
ke műbőr bevonattal RAL7001

MIC-SPR-G

MIC-SPR-W elosztólemez
Alumínium elosztólemez téglafelületre – fe-
hér műbőr bevonattal RAL9003

MIC-SPR-W

MIC-CMB-B sarokkonzol
Sarokkonzol – fekete műbőr bevonattal
RAL9005

MIC-CMB-B

MIC-CMB-G sarokkonzol
Sarokkonzol - szürke műbőr bevonattal
RAL7001

MIC-CMB-G

MIC-CMB-W sarokkonzol
Sarokkonzol – fehér műbőr bevonattal
RAL9003

MIC-CMB-W

MIC-PMB-CMB-W oszlopkonzol
Oszlopkonzol (2 x 455 mm rögzítőpánttal, 75
- 145 mm oszlopátmérőhöz)

MIC-PMB

MICUSB485CVTR2 USB-RS485
jelkonverter
USB-RS485 jelkonverter, mely lehetővé teszi
a MIC sorozatú kamerák számítógéphez törté-
nő csatlakoztatását, minden kamerához mel-
lékeljük

MICUSB485CVTR2

MIC-BP3 BiPhase konverter
BiPhase konverter a MIC1 sorozatú PSU-k IR
verzióihoz

MIC-BP3

MIC-WKT-IR mosó készlet
Mosó készlet IR MIC400 és MIC412 model-
lekhez (benne: mosó fúvóka, fali szerelőkon-
zolok és 4"-os pcd alap)

MIC-WKT-IR

HAC-WAS05-20 24 VAC ablakmosó
24 VAC ablakmosó felszerelése 5M 25L

HAC-WAS05-20

HAC-WAS05-50 230 VAC ablakmosó
230 VAC ablakmosó felszerelése 5M 25L

HAC-WAS05-50

HAC-WAS30-50 230 VAC ablakmosó
230 VAC ablakmosó felszerelése 30M 25L

HAC-WAS30-50

www.boschsecurity.hu
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Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu
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