
System telewizji przemysłowej (CCTV) | MIC1-400 Kamera noktowizyjna PTZ

Kamera noktowizyjna MIC400 stanowi niezawodne i
wytrzymałe rozwiązanie do zastosowań dozorowych
wymagających najwyższych parametrów działania,
zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki precyzyjnej budowie
zgodnej z wymagającymi normami kamery te oferują wiele
zalet w porównaniu z tradycyjnymi kamerami
kopułkowymi i PTZ. Ponadto jest do nich dostępny szereg
opcji pozwalających uzyskać rozwiązanie dostosowane do
niemal każdego zastosowania.

Charakteryzująca się najwyższym na rynku stopniem
ochrony IP68, odporna na akty wandalizmu aluminiowa
obudowa kamery o grubości 6 mm nadaje się do montażu
w najsurowszych warunkach środowiskowych. Całkowicie
płaski wizjer i opcja wbudowanej wycieraczki zapewniają
idealnie ostry obraz nawet w bardzo niesprzyjających
warunkach.

Dwa moduły podczerwieni 850 nm wbudowane w głowicy
kamery zapewniają oświetlenie w podczerwieni. Dzięki
technologii Black Diamond światło podczerwieni
wytwarzane przez zamontowane na powierzchni diody
LED równomiernie oświetla całą scenę, eliminując
prześwietlenie pierwszego planu i niedoświetlenie tła,
zapewniając obrazy wysokiej jakości na odległość do
55 metrów.

Bezszczotkowy silnik gwarantuje niezawodną i niemal
bezgłośną pracę. Nowatorska technologia przeliczania
zapewnia znakomitą precyzję i pozwala użytkownikowi na
panoramowanie z pełnym obrotem o 360° i sterowanie
pochyleniem w zakresie 186,6°.

Szeroki wybór dualnych modułów kamer oferujących
zoom optyczny 36x (cyfrowy 12x) w połączeniu z
elastycznymi możliwościami montażu w pozycji pionowej,
odwróconej lub ukośnej, pod kątem 45 stopni, umożliwia
osiągnięcie za każdym razem idealnego pola widzenia.

Podstawowe funkcje

Dwa wbudowane promienniki podczerwieni
Dwa promienniki podczerwieni 850 nm założone
bezpośrednio na głowicy kamery kierują promienie
podczerwieni dokładnie tam, gdzie są one potrzebne

Bezszczotkowy silnik
Niezawodne bezszczotkowe silniki zapewniają
bezszelestną pracę i płynne sterowanie.

Elastyczne opcje montażu i regulacji pola widzenia
Bezawaryjne działanie zarówno w pozycji pionowej, jak i
odwróconej zapewnia wiele opcji montażu i regulacji pola
widzenia. Kamery montowane pionowo na maszcie mogą
być ustawiane w położeniu pochylonym, co pozwala na
podgląd podstawy masztu.

MIC1-400 Kamera noktowizyjna PTZ
▶ Dwa wbudowane promienniki podczerwieni

▶ Bezszczotkowy silnik

▶ Elastyczne opcje montażu i regulacji pola widzenia

▶ Wbudowana wycieraczka

▶ Obsługa wielu protokołów

▶ Odpowiednia do niemal każdego zastosowania

www.boschsecurity.pl
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Wbudowana wycieraczka
Kamery noktowizyjne MIC400 są w stanie rejestrować
obrazy najwyższej jakości niezależnie od warunków
pogodowych dzięki wbudowanej wycieraczce.

Obsługa wielu protokołów
Dzięki zgodności z niemal wszystkimi urządzeniami
sterującymi, jakie są obecnie dostępne, kamery
noktowizyjne MIC400 bez problemu integrują się z
olbrzymią większością systemów dozorowych.

Odpowiednia do niemal każdego zastosowania
Uniwersalność kamer noktowizyjnych MIC1-400 sprawia,
iż nadają się praktycznie do dowolnych zastosowań.

Zastosowania:
• Systemy CCTV
• Centra miast
• Dworce kolejowe i autobusowe
• Szybki montaż
• Wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa
• Prestiżowe inwestycje
• Ochrona zabytków

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

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

Stany
Zjednoczone

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
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Informacje do zamówień

1 Kolory

B czarny W biały

G szary

2 Konfiguracja

U w pozycji pionowej C w pozycji pochylonej

3 Protokół

P Bosch W Forward Vision

D Pelco P/D

4 Wycieraczka

1 wbudowana

5 Grzejnik

4 brak grzejnika

6 Sektory prywatności

5 w wyposażeniu standardowym 6 brak sektorów pry-
watności

7 Współczynnik zoomu kamery

18 18:1 36 36:1

8 Standard TV

P PAL N NTSC
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Dane techniczne

Moduł kamery

Przetwornik obrazu CCD 1/4″, EXview

Elementy obrazu 380K – NTSC / 440K – PAL (szeroki kąt)

Rozdzielczość pozioma 470 linii TV – NTSC / 460 linii TV – PAL (szero-
ki kąt)

Filtr Automatyczny mechaniczny filtr podczerwieni

Ustawianie ostrości Automatyczne lub ręczne

Przysłona Automatyczna lub ręczna z trybami integracji z
długim czasem otwarcia migawki

Synchronizacja Wewnętrzna / zewnętrzna (V-Lock)

Zalecane oświetlenie 100–100 000 lx

Stosunek sygnał / szum 50 dB lub więcej

Kompensacja tła Wł. / wył.

Balans bieli Automatyczny

Automatyczna regulacja
wzmocnienia

-3 ÷ 28 dB co 2 dB

Sterowanie aperturą 16 stopni

Moduł zoomu optycznego 18x

Obiektyw F=4,1 mm (szerokokątny) do 73,8 mm (tele-
obiektyw), F1.4 do F3.0

Zoom Optyczny 18x (cyfrowy 12x)

Kąt widzenia 48° (szerokokątny) do 2,8° (teleobiektyw)

Minimalne oświetlenie 0,7 lx (F1.4, 1/60 s (NTSC), 1/50 s (PAL)),
0,1 lx (F1.4, 1/4 s (NTSC), 1/3 s (PAL)),
0,01 lx lub mniej (F1.4, 1/4 s (NTSC),
1/3 s (PAL), włączona funkcja ICR)

Czas otwarcia migawki 1/1 – 1/10 000 s (22 stopnie) (NTSC, PAL)

Moduł zoomu optycznego 36x

Obiektyw F=3,4 mm (szerokokątny) do 122,4 mm (tele-
obiektyw), F1.6 do F4.5

Powiększenie Optyczny 36x (cyfrowy 12x)

Kąt widzenia 57,8° (szerokokątny) do 1,7° (teleobiektyw)

Minimalne oświetlenie 1,4 lx (1/60 s (NTSC), 1/50 s (PAL)), 0,1 lx
(1/4 s (NTSC), 1/3 s (PAL)), 0,01 lx lub mniej
(1/4 s (NTSC), 1/3 s (PAL), włączona funkcja
ICR)

Czas otwarcia migawki 1/4 – 1/10 000 s (20 stopni) (NTSC), 1/3 –
1/10 000 s (20 stopni) (PAL)

Promienniki podczerwieni

Macierz diod LED Wysokosprawne diody montowane powierz-
chniowo

Liczba diod LED 7 na lampę

Długość fali 850 nm (częściowo ukryta)

Kąt promieniowania 30º

Zasięg oświetlenia w pod-
czerwieni

55 m

Odporność na działanie
warunków atmosferycz-
nych

IP68

Materiał Aluminium, akrylowy wizjer z przodu

Technologia IR Black Diamond zapewniająca równomierne oś-
wietlenie całej sceny

Pobór mocy 9 W nominalnie na lampę przy pełnej mocy,
18 W maks. na dwa promienniki podczerwieni

Prąd 700 mA na lampę

www.boschsecurity.pl
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Parametry pracy

Automatyczne przerzuce-
nie

Tak

Ręczne przerzucenie Tak

Dynamiczne strefy pry-
watności

Maskowanie 3D nieograniczonej liczby stref
prywatności (przy użyciu opcjonalnej karty
prywatności)

Zaprogramowane położe-
nia

64 zaprogramowane położenia telemetryczne
wykorzystujące technologię przelicznika (przy
użyciu protokołu FV, 10 zaprogramowanych
konfiguracji kamer zezwalających na ANPR, ko-
rektę kolorów itp.)

Zaprogramowane trasy
dozorowe

6 tras po 32 zaprogramowane położenia każda

Nazwy sektorów Tak (64 sektory), po 20 znaków w każdej na-
zwie

Nazwy położeń zaprogra-
mowanych

20-znakowy opis dla każdego z 64 położeń za-
programowanych

Pozycja wyjściowa Tak (położenie zaprogramowane 1 lub trasa
dozorowa)

Komunikacja i protokoły

Komunikacja RS485 / RS422

Protokół sterowania Dostępne protokoły kamer Bosch, Pelco P/D
lub FV. Kamera firmy Bosch wymaga konwer-
tera sygnału Bi-phase na RS485 (MIC-BP3),
który należy zakupić osobno. Obsługiwane są
inne protokoły. Dostępne opcje można znaleźć
w oddzielnym wykazie protokołów.

Złącza

Wideo Współosiowe przez kabel koncentryczny

Telemetria Skrętka, tryb simpleksowy, półdupleksowy i
pełnodupleksowy przez kabel koncentryczny

Zasilanie Przez kabel koncentryczny

Alarmy

Wejścia alarmowe 1 wejście zabezpieczenia antysabotażowego
(4 wejścia alarmowe dostępne poprzez zasi-
lacz)

Przesyłanie alarmów Zabezpieczenie antysabotażowe (połączenie z
masą)

Parametry mechaniczne

Napęd Wbudowany napęd obrotu i pochylania

Zakres obrotu Ciągły obrót o 360°

Prędkość obrotu 6° - 90° na sekundę (zmienna)

Kąt pochylenia 186,6°

Prędkość pochylenia 0,2° – 90° na sekundę (zmienna)

Sterowanie prędkością Regulator elektroniczny

Dokładność przywoływa-
nia położenia zaprogra-
mowanego

±0,56°

Obrót/pochylenie pro-
porcjonalne do powięk-
szenia

Tak

Konstrukcja

Materiał Aluminium o grubości 6 mm

Wizjer Szkło hartowane płaskie

Standardowe kolory Czarny (RAL9005), szary (RAL7001) lub biały
(RAL9003)

Standardowe wykończe-
nie

Pokrycie proszkowe

Wymiary 403 x 360 x 165 mm (szer. x wys. x głęb.)
(położenie pionowe i odwrócone)

403 x 330 x 217 mm (szer. x wys. x głęb.)
(położenie ukośne)

Ciężar 6,5 kg z podstawą o średnicy koła podziałowe-
go 4"

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -40°C ÷ +50°C

Odporność na czynniki
atmosferyczne

NEMA 4x / IP68

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe 15 VAC / 18 VDC

Pobór mocy Maks. 50 W

Opcje

Dostępne konfiguracje Montaż pionowy, montaż odwrócony lub pio-
nowy ukośny pod kątem 45°

Moduł kamery Moduł kamery 18x lub moduł kamery 36x

System TV NTSC lub PAL

Karta sterowania teleme-
trycznego

Wbudowana

Spryskiwacz Opcjonalny (w zestawie jest tylko uchwyt i dy-
sza)

Karta prywatności Opcjonalna, montowana fabrycznie
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Zamówienia - informacje

Sprzęt

MIC-IR-24PSU-UL – zasilacz do kamer
noktowizyjnych 24 V AC
napięcie 24 V AC, 50/60 Hz do kamer serii
MIC 500 i promienników podczerwieni

MIC-IR-24PSU-UL

MIC-IR-115PSU-UL – zasilacz do kamer
noktowizyjnych 115 V AC
napięcie 115 V AC, 60 Hz do kamer serii MIC
500 i promienników podczerwieni

MIC-IR-115PSU-UL

MIC-IR-240PSU-UL – zasilacz do kamer
noktowizyjnych 240 V AC
napięcie 240 V AC, 50 Hz do kamer serii MIC
500 i promienników podczerwieni

MIC-IR-240PSU-UL

UPA-2450-50 Zasilacz
Wyjście 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 50 VA
Do użytku z określonymi modelami kamer 24
VAC.

UPA-2450-50

UPA-2450-60 Zasilacz
Wyjście 120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 50 VA

UPA-2450-60

MIC-2M-S Kabel koncentryczny
ekranowany, 2 m
Kabel koncentryczny ekranowany o długości
2 m zapewniający przesyłanie sygnałów zasi-
lania, telemetrii i wizji z kamery serii MIC do
zasilacza serii MIC

MIC-2M-S

MIC-10M-S Kabel koncentryczny
ekranowany, 10 m
Kabel koncentryczny ekranowany o długości
10 m zapewniający przesyłanie sygnałów za-
silania, telemetrii i wizji z kamery serii MIC do
zasilacza serii MIC

MIC-10M-S

MIC-20M-S Kabel koncentryczny
ekranowany, 20 m
Kabel koncentryczny ekranowany o długości
20 m zapewniający przesyłanie sygnałów za-
silania, telemetrii i wizji z kamery serii MIC do
zasilacza serii MIC

MIC-20M-S

MIC-25M-S Kabel koncentryczny
ekranowany, 25 m
Kabel koncentryczny ekranowany o długości
25 m zapewniający przesyłanie sygnałów za-
silania, telemetrii i wizji z kamery serii MIC do
zasilacza serii MIC

MIC-25M-S

MIC‑DCA‑B Adapter głębokiego przepustu
kablowego
Adapter głębokiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie czarną imitacją skóry, RAL9005

MIC-DCA-B

MIC‑DCA‑G Adapter głębokiego przepustu
kablowego
Adapter głębokiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie szarą imitacją skóry, RAL9010

MIC-DCA-G

Zamówienia - informacje

MIC‑DCA‑W Adapter głębokiego przepustu
kablowego
Adapter głębokiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie białą imitacją skóry, RAL9003

MIC-DCA-W

MIC‑SCA‑B Adapter płytkiego przepustu
kablowego
Adapter płytkiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie czarną imitacją skóry, RAL9005

MIC-SCA-B

MIC‑SCA‑G Adapter płytkiego przepustu
kablowego
Adapter płytkiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie szarą imitacją skóry, RAL7001

MIC-SCA-G

MIC‑SCA‑W Adapter płytkiego przepustu
kablowego
Adapter płytkiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie białą imitacją skóry, RAL9003

MIC-SCA-W

MIC-SPR Rozpórka
Aluminiowa rozpórka do montażu na ścianie
murowanej – wykończenie czarną imitacją
skóry, RAL9005

MIC-SPR

MIC-SPR-G Rozpórka
Aluminiowa rozpórka do montażu na ścianie
murowanej – wykończenie szarą imitacją skó-
ry, RAL7001

MIC-SPR-G

MIC-SPR-W Rozpórka
Aluminiowa rozpórka do montażu na ścianie
murowanej – wykończenie białą imitacją skó-
ry, RAL9003

MIC-SPR-W

MIC‑CMB‑B Uchwyt do montażu narożnego
Uchwyt do montażu narożnego – wykończe-
nie czarną imitacją skóry, RAL9005

MIC-CMB-B

MIC‑CMB‑G Uchwyt do montażu
narożnego
Uchwyt do montażu narożnego – wykończe-
nie szarą imitacją skóry, RAL7001

MIC-CMB-G

MIC‑CMB‑W Uchwyt do montażu
narożnego
Uchwyt do montażu narożnego – wykończe-
nie białą imitacją skóry, RAL9003

MIC-CMB-W

MIC-PMB Uchwyt do montażu na maszcie
Uchwyt do montażu na maszcie (zawiera opa-
ski 2 x 455 mm do masztów o średnicy 75–
145 mm)

MIC-PMB

MICUSB485CVTR2 Konwerter sygnału
USB na RS485
Konwerter sygnału USB na RS485 umożliwia
podłączenie kamer serii MIC do komputera
PC, dostarczany w zestawie z kamerą

MICUSB485CVTR2

MIC-BP3 Konwerter Biphase
Konwerter Biphase do zasilaczy kamer nokto-
wizyjnych i pozostałych bez wolnego złącza
do rozbudowy

MIC-BP3

www.boschsecurity.pl
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MIC-WKT-IR Zestaw spryskiwaczy
Zestaw spryskiwaczy dla noktowizyjnych mo-
deli MIC400 i MIC412 (zawiera dyszę sprys-
kiwacza i uchwyty do mocowania na ścianie
oraz podstawie o średnicy koła podziałowego
4")

MIC-WKT-IR

HAC-WAS05-20 Spryskiwacz 24 VAC
Instalacja spryskiwacza 24 VAC 5 m, 25 l

HAC-WAS05-20

HAC-WAS05-50 Spryskiwacz 230 VAC
Instalacja spryskiwacza 230 VAC 5 m, 25 l

HAC-WAS05-50

HAC-WAS30-50 Spryskiwacz 230 VAC
Instalacja spryskiwacza 230 VAC 30 m, 25 l

HAC-WAS30-50

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl
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