
Videomegfigyelő rendszerek | MIC412 hőkamerás PTZ egység

A MIC412 hőkamerás sorozat olyan kialakítással
rendelkezik, amely rendkívül megbízható, robusztus
kivitelű, egyben jó minőségű megfigyelési megoldást kínál
olyan biztonságtechnikai alkalmazások számára, amelyek a
legjobb teljesítményt igénylik. A szabványoknak megfelelő,
precíziós kivitelével a sorozat a legellenállóbb,
kétspektrumú képalkotást nyújtja jelenleg a piacon.

A ház, egymás mellett elhelyezkedő, kiváló minőségű day/
night kamerát és FLIR hőkamerás modult tartalmaz,
mellyel a kompakt MIC412 hőérzékelős sorozat a vezérlő
billentyűzet egyetlen gombnyomására nagyfelbontású
áttekintő kamerából nagyteljesítményű hőkamerává
változik.

A 18x vagy 36x day/night kameramodulok egy részéhez
rendelkezésre áll a legújabb 50 mm hűtés nélküli FLIR
hőkamera, mely széles skáláját biztosítja a megfigyelési
lehetőségeknek, pl.: spektrális hőmérséklet különbség;
forró-, és hidegpont kiemelés, akár 780 méteres
távolságig. A FLIR hőkamera beépített napfény
védelemmel rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a
kamera önmagát javítsa, amennyiben közvetlenül a nap
irányába nézne.

Brushless motort alkalmazó technológia biztosítja a
megbízható, halk és hajszálpontos működést, valamint
lehetővé teszi a felhasználó számára a teljes 360°-os
folyamatos körpásztázást, és az egyedülálló, 320°-os
döntést.

A MIC412 hőérzékélő sorozat kompatibilis az összes MIC1
sorozatú összekötő kábellel, konzollal, ellenőrző
berendezéssel és tápegységgel (PSU) a könnyebb
felszerelés, beillesztés és működtetés érdekében.

Rendszeráttekintés

Példák optikai- és hőérzékelős üzemmódra

Optikai / Hőkép fehér forrópont üzemmódban

Hőkép fekete forrópont üzemmódban / Hőkép jég és tűz
üzemmódban

MIC412 hőkamerás PTZ egység
▶ Kétszeres hőkép / optikai működés

▶ Brushless motor technológia

▶ Robusztus kialakítás

▶ Beépített ablaktörlő egység

▶ Számos beépítési- és megjelenítési opció

▶ Könnyű használat.
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Hőkép izzó ív üzemmódban / Hőkép vas ív üzemmódban

Főbb funkciók

Kétspektrumú képalkotó
Egy egyszerű gombnyomással válthat az optikai- és
hőképező kameramódok között

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

Robusztus kialakítás
IP67 besorolásnak megfelelő alumínium felépítése és
korrózióálló bevonata biztosítja, hogy a MIC412
hőérzékelős sorozata a legzordabb körülményeknek is
ellenálljon

Beépített ablaktörlő egység
A MIC412 hőérzékelős sorozat képes arra, hogy egész
éven át a lehető legjobb minőségű képet rögzítse, az
időjárástól függetlenül, köszönhetően a beépített
ablaktörlőnek és fűtésnek

Számos beépítési- és megjelenítési opció
A hibátlan működés mind álló-, mind fordított telepítési
helyzetben számtalan felszerelési- és megfigyelési
lehetőséget nyújt a felhasználónak

Könnyű használat
Ugyanez a könnyű használat jellemzi az összes MIC1
sorozatú kamerát, beleértve ugyanazokat az összekötő
kábeleket, konzolokat, ellenőrző berendezéseket és
tápegységeket

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
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Megrendelési útmutató

1 Szín

B Fekete G Szürke

W Fehér

2 Konfiguráció

U Álló

3 Protokoll

P Bosch W Forward Vision

D Pelco P/D

4 Ablaktörlő

1 Felszerelt ablaktörlő

5 Fűtés

3 Fűtés felszerelve

6 Adatvédelem

6 Adatvédelem nélkül

7 Kamera zoom arány

18 18:1 36 36:1

8 Videó szabvány

P PAL N NTSC

Műszaki specifikációk

Kameramodul (optikai)

CCD 1/4" EXview CCD

Képelemek 380 K NTSC / 440 K PAL (széles)

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

Szűrő Automatikus mechanikus IR vágószű-
rő (IR cut)

Fókusz rendszer Automatikus vagy manuális

Írisz Automatikus vagy manuális alacsony
zársebesség integrálási módok

Szinkronizálás Belső / Külső (V-Lock)

Ajánlott megvilágítás 100 - 100,000 lx

Jel/zaj viszony >= 50 dB

Háttérfény-kompenzálás (BLC) Be/ki

Fehéregyensúly Automatikus

Automatikus erősítésszabályozás
(AGC)

-3 és -28 dB között, 2 dB-es lépések-
ben

F kontroll 16 lépésben
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18x Optikai Zoom Modul

Objektív F=4,1 mm (nagy látószög) - 73,8 mm (tele), F1.4 és
F3.0 között

Zoom 18x optikai (12x digitális)

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

Minimális megvilá-
gítás

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 alacso-
nyabb (F1,4, 1/4s NTSC, 1/3s PAL, ICR Bekapcsol-
va)

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

36x Optikai Zoom Modul

Objektív F=3,4 mm (nagy látószögű) - 122,4 mm (tele), F1,6
- F4,5

Zoom 36x optikai (12x digitális)

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

Minimális megvilá-
gítás

1,4 lux (1/60s NTSC, 1/50s PAL), 0,1 lux (1/4s
NTSC, 1/3s PAL), 0,01 lux vagy kevesebb (1/4s
NTSC, 1/3s PAL, ICR Bekapcsolva)

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

Kameramodul (hőérzékelő)

Objektív 50 mm

CCD Mátrixdetektoros (FPA), hűtés nél-
küli vanádium-oxid mikrobolométer
(standard: 7.5 Hz NTSC, 8.3 Hz
PAL)

Képelemek 324(H) x 256(V)

Térbeli felbontás 0,760 mrad 50 mm-es objektívvel

Látómező 14°(H) x 11°(V) 50 mm-es objektív-
vel

Fókusz Gyárilag végtelen fókuszra állítva

Észlelési hatósugár 780 m ember észlelési hatósugár;
2,2 km objektum észlelés

Spektrális érzékenység 7,5 - 13,5 μm

Hőérzékenység 85 mK F1,6-nál

Jellemzők Fehér forró, fekete forró vagy hamis
szín

Üzemi*

Manuális flip Igen

Presetek Resolver technológiát alkalmazó 64,
0,1°-nál pontosabb telemetriai pre-
set (FV protokollt alkalmazva, 10 ka-
mera beállítási preset, amely lehető-
vé teszi ANPR, színkorrekció stb. al-
kalmazását)

Preset túrák 6 túra, egyenként akár 32 presettel

Szektorcímek Igen (64 szektor) címenként 20 ka-
rakter

Preset címek 20 karakteres felirat a 64 preset
mindegyike számára

Kiindulási pozíció Igen (1. preset vagy kör)

Kommunikáció és protokollok

Kommunikáció RS485 / RS422

Vezérlő protokoll Bosch, Pelco P/D vagy FV protokoll
kamerák rendelhetők. Egyéb proto-
kollok támogatása. A rendelkezésre
álló lehetőségek külön protokoll lis-
tán találhatók.
A Bosch kamerához Biphase-RS485
konvertert (MIC-BP5) kell a tápegy-
ségbe szerelni (külön rendelhető)

Kapcsolódás

Videó Koaxiális, kompozit kábelen keresz-
tül

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

Tápellátás Kompozit kábelen keresztül

Riasztások

Riasztási bemenetek 1 szabotázs bemenet (további be-
menetek lehetségesek opcionális
riasztó kártyával a tápegységben)

Riasztásértesítés Szabotázskapcsoló (földcsatlako-
zás)

Mechanikus jellemzők

Meghajtó egység Integrált pásztázó/döntő motorhaj-
tás

Pásztázási szög 360° folyamatos forgás

Pásztázási sebesség Max. 90° másodpercenként (változ-
tatható)

Dőlésszög 270°

Döntési sebesség 0,2° - 90° másodpercenként (változ-
tatható)

Sebességszabályozás Zárt hurkú elektronika

Preset pontosság ±0,30°

Zoommal arányos pásztázás/dön-
tés

Igen

Fizikai

Szerkezeti anyag 6mm vastag alumínium

Nézőablak Edzett síküveg (optikai) és germáni-
um borítás (hőérzékelő)

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

Szabványos bevonat Porbevonat

Méretek 267(Szé) x 439(Ma) x 200(Mé) mm

Tömeg 9,5 Kg (4" PCD talppal és hangszó-
rókkal)

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -30°C és +50°C között

Időjárásállóság NEMA 4x / IP67

www.boschsecurity.hu
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Elektromos jellemzők

Bemenő feszültség 24 V AC/DC

Teljesítményfelvétel Max. 50 W

Rendelhető opciók

Rendelkezésre álló konfigurációk Álló helyzetű installáció (Fordított
felszerelés szoftveresen konfigurál-
ható. Kérjük, ezesetben is rendelje
az álló modellt.)

Kameramodul 18x kamera modul, vagy 36x kamera
modul

Kamera színrendszer NTSC vagy PAL

Telemetriai vezérlőkártya Alaptartozék

Riasztó kártya Opcionális, a tápegységbe szerelve

Mosó Opcionális (csak mosó konzol)

A mosó pumpamotor a MIC-UNI-60
tápegységhez van rögzítve alapértel-
mezésben.

*a funkciók a Forward Vision protokoll használata esetén
érhetők el, egyéb protokollok esetén eltérhet.

Rendelési információ

Hardvertartozékok

MIC-24PSU-UL 24 V AC kamera tápegység
24 VAC, 50/60 Hz tápegység a MIC sorozatú
kamerákhoz

MIC-24PSU-UL

MIC-115PSU-UL 115 V AC kamera
tápegység
115 VAC, 60 Hz tápegység a MIC sorozatú
kamerákhoz

MIC-115PSU-UL

MIC-240PSU-UL 240 V AC kamera
tápegység
240 VAC, 50 Hz tápegység a MIC sorozatú
kamerákhoz

MIC-240PSU-UL

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

Rendelési információ

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

MIC-SCA-G

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

MIC-SCA-B

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

MIC-WMB-B falikonzol
Falikonzol – fekete műbőr bevonattal
RAL9005

MIC-WMB-B
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Rendelési információ

MIC-WMB-G falikonzol
Falikonzol - szürke műbőr bevonattal
RAL7001

MIC-WMB-G

MIC-WMB-W falikonzol
Falikonzol – fehér műbőr bevonattal
RAL9003

MIC-WMB-W

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

MICUSB485CVTR2

MIC-BP4 Biphase konverter
BiPhase konverter a MIC sorozatú tápegysé-
gek nem IR verzióihoz

MIC-BP4

MIC-ALM riasztó és mosószivattyú
meghajtó kártya
8-bemenetes riasztó és mosószivattyú meg-
hajtó kártya PSU-hoz (IR PSU-hoz nem hasz-
nálható)

MIC-ALM

MIC-WKT mosó készlet
Mosó készlet nem IR MIC modellekhez (ben-
ne: mosószivattyú meghajtó kártya, mosó fú-
vóka, falikonzolok és 4"-os PCD alap)

MIC-WKT

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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