
System telewizji przemysłowej (CCTV) | Kamera serii MIC 500 Classic

W kamerach serii MIC 500 Classic połączono
zaawansowaną technologię z najnowszymi technikami
produkcji, co umożliwiło oferowanie wiodącego w tej
klasie zestawu funkcji w ekonomicznym wydaniu. Kamery
serii MIC 500 Classic zapewniają niespotykany wcześniej
poziom jakości w zastosowaniach dozorowych.

Są uniwersalne i nadają się do montażu w najsurowszych
warunkach środowiskowych. Dzięki aluminiowej obudowie
klasy IP68, kamera serii MIC 500 Classic radzi sobie
doskonale w najbardziej wymagających warunkach.
Wzmocniona obudowa zapewnia ochronę przed
niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi i aktami
wandalizmu. Połączenie idealnie przejrzystego, płaskiego
wizjera, wbudowanej silikonowej wycieraczki o wysokiej
trwałości i odwracalnej osłony przeciwdeszczowej
gwarantuje wysokiej jakości obraz, niezależnie od
warunków otoczenia.

Bezszczotkowy silnik pracuje niezawodnie i niemal
bezgłośnie, umożliwiając pełen obrót w zakresie 360º i
pochylenie w zakresie 267º, co zapewnia wyjątkowe
możliwości obserwacji. Podczas ruchów pochylenia i
obrotu, niewielkie przyrosty prędkości w zakresie od 0,2º
do 120º na sekundę umożliwiają użytkownikowi
precyzyjne sterowanie. Sterowanie prędkością jest
szczególnie ważne w przypadku współpracy kamer z
systemami analizy obrazu, zwłaszcza podczas śledzenia
obiektów w pełnym powiększeniu.

Menu ekranowe umożliwiają konfigurację kamery ze
sterowni za pośrednictwem zdalnej klawiatury. Kamera
serii MIC 500 Classic jest kompatybilna ze wszystkimi
popularnymi systemami sterowania i umożliwia szeroki
wybór protokołów.

Dostępne są moduły kamer dualnych oferujących zoom
optyczny 36x (cyfrowy 12x) przy rozdzielczości 540 linii TV
(PAL). Programowane pozycje i trasy, a także trasy losowe
udostępniają elastyczne opcje monitoringu.

W urządzeniach serii MIC 500 Classic dostępna jest
funkcja blokady w położeniu ukośnym. Umożliwia to
bezpieczne ustawienie kamery na maszcie w pochyleniu
pod kątem 45º, co pozwala na podgląd podstawy masztu.
Daleko posunięta elastyczność montażu pozwala na
zainstalowanie kamery w pozycji pionowej, odwróconej
lub ukośnej, co zapewnia idealne pole widzenia.

Podstawowe funkcje

Najwyższa na rynku klasa ochrony IP68
Całkowita nieprzepuszczalność kurzu i wytrzymałość na
zanurzenie pod wodą przez dłuższy czas sprawia, że
kamery serii MIC 500 Classic doskonale nadają się do
montażu nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Kamera serii MIC 500 Classic
▶ Najwyższa na rynku klasa ochrony IP68

▶ Programowanie wielu kamer za pomocą
oprogramowania Camset

▶ Liczne opcje montażu i dostosowania pola widzenia

▶ Łatwa instalacja i konfiguracja za pomocą
rozbudowanego menu ekranowego

▶ Obsługa wielu protokołów

▶ Możliwość montażu w położeniu ukośnym

▶ Wycieraczka silikonowa o bardzo długim okresie
eksploatacji

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

Elastyczne opcje montażu i dostosowania pola widzenia
Bezawaryjne działanie zarówno w pozycji pionowej,
odwróconej, jak i ukośnej, zapewnia wiele opcji montażu i
dostosowania pola widzenia. Funkcja blokady w położeniu
ukośnym umożliwia ustawienie kamery serii MIC 500
Classic pod kątem 45º w miejscu instalacji. Dzięki temu,
gdy kamera montowana jest na maszcie, możliwy jest
podgląd podstawy masztu.

Prosta konfiguracja
Ustawienia kamery mogą być zmieniane ze sterowni za
pomocą menu ekranowego, przy użyciu zdalnej klawiatury.

Obsługa wielu protokołów
Dzięki zgodności z niemal wszystkimi dostępnymi obecnie
urządzeniami sterującymi kamery serii MIC 500 Classic
można bez problemu integrować z większością systemów
dozorowych.

Zastosowania:
• Systemy CCTV
• Centra miast
• Systemy ANPR
• Miejsca zagrożone wandalizmem
• Ekstremalne warunki środowiskowe
• Szybka instalacja
• Wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa
• Prestiżowe inwestycje
• Transmisja rozgłoszeniowa
• Środowiska morskie/nabrzeża
• Architektura

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE 2004/108/EC, 2006/95/EC

IP Rating

Stany
Zjednoczone

UL UL 60950-1, 2nd Edition:2007

FCC CFR 47 FCC part 15:2009, Class B

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

Kompatybilność elek-
tromagnetyczna (EMC)

Zgodność z przepisami FCC, część 15, ICES-003
oraz CE, włącznie z normami EN50130-4,
EN61000-3-2 i 3-3, a także EN55022

Standardy bezpieczeń-
stwa

Zgodność z przepisami CE, UL, EN oraz standar-
dami IEC 60950-1 i 22

Odporność na czynniki
atmosferyczne

IP68

Planowanie

212

(8.3)

ø125

(4.9)

3
5

5

(1
4

.0
)

2
7

5

(1
0

.8
)

mm

(in.)

Rysunek szczegółowy – przód, 90° (montaż prosty)
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Dane techniczne

Moduł kamery

Przetwornik obrazu 1/4'' CCD Exview (WDR)

Rozdzielczość pozioma 540 linii TV, PAL (format „wide”)

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)

Stosunek sygnał / szum 50 dB lub więcej

Kompensacja tła (BLC) Wł./wył.

Balans bieli Automatyczny

Automatyczna regulacja
wzmocnienia (AGC)

Od –3 do 28 dB, co 2 dB

Sterowanie przysłoną 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 1/60 s, 0,7 lx (typowo) (F1.4, 50 IRE)
1/4 s, 0,07 lx (typowo) (F1.4, 50 IRE)

Czas otwarcia migawki 1/3 - 1/10 000 s (20 stopni) PAL.

Moduł zoomu optycznego 36x

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

Zoom Optyczny 36x (cyfrowy 12x)

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

Minimalne oświetlenie 1/60 s: 1,4 lx (typowo) (F1.6, 50 IRE)
1/4 s: 0,1 lx (typowo) (F1.6, 50 IRE)

Czas otwarcia migawki 1/3 - 1/10 000 s (20 stopni) PAL.

Parametry pracy

Odwracanie automatycz-
ne

Tak

Odwracanie ręczne Tak

Odwracanie elektronicz-
ne

Tak, odwracanie pozwala na odwrócenie obra-
zu w module kamery

Położenia zaprogramo-
wane

64 położenia telemetryczne z dokładnością do
0,08°, wykorzystujące technologię pozycjono-
wania przy użyciu menu ekranowego lub za po-
średnictwem oprogramowania Camset.
Maksymalnie 10 zaprogramowanych ustawień
kamery (ustawienia Sony) pozwalających na
automatyczne rozpoznawanie tablic rejestra-
cyjnych (ANPR), korektę kolorów itp.

Zaprogramowane trasy Cztery (4) trasy po 32 zaprogramowane poło-
żenia każda

Trasy szablonowe Dwie (2) trasy

Nazwy sektorów 64 sektory, po 20 znaków w każdej nazwie

Nazwy położeń zaprogra-
mowanych

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

Położenie wyjściowe Położenie zaprogramowane 1 lub trasa dozo-
rowa

Menu ekranowe Większość funkcji kamery jest dostępnych w
menu ekranowym

Komunikacja i protokoły

Komunikacja RS485 / RS422

Protokół sterowania Fabrycznie zainstalowane protokoły FV i
Bosch. Możliwość wczytania bliźniaczych pro-
tokołów obejmujących FV/Pelco, FV/VCL, FV/
American Dynamics i FV/Kalatel za pomocą na-
rzędzia MIC Universal Camera Setup Software
Utility (Camset)

Połączenia

MIC Universal Camera
Setup Software Utility
(Camset)

Dołączane bezpłatnie do każdej kamery narzę-
dzie Camset umożliwia bezpośrednie podłą-
czenie do komputera PC wyposażonego w
gniazdo USB z użyciem zasilacza sieciowego
PSU serii MIC albo przez sieć pełnoduplekso-
wą lub sieć IP w celu uzyskania dostępu do
wszystkich funkcji kamery i przydatnych narzę-
dzi diagnostycznych

Obraz Kabel koncentryczny

Telemetria Skrętka Tryb simpleksowy, półdupleksowy i
pełnodupleksowy przez kabel koncentryczny

Zasilanie Przez kabel koncentryczny

Alarmy

Wejścia alarmowe Jedno (1) wejście zabezpieczenia antysabota-
żowego (dodatkowe wejścia z użyciem opcjo-
nalnej karty alarmów)

Przesyłanie alarmów Zabezpieczenie antysabotażowe (połączenie z
masą)

Parametry mechaniczne

Napęd Bezszczotkowy, wbudowany napęd obrotu i
pochylania

Zakres obrotu Ciągły obrót o 360°

Prędkość obrotu Maks. 120° na sekundę (zmienna)

Kąt pochylenia 270°

Prędkość pochylenia 0,2° – 80° na sekundę (zmienna)

Sterowanie prędkością Regulator elektroniczny

Dokładność odtwarzania
położeń zaprogramowa-
nych

±0,17°

Obrót/pochylenie pro-
porcjonalne do powięk-
szenia

Tak
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Konstrukcja

Materiał Odlew aluminiowy z powłoką antykorozyjną

Wizjer Szkło hartowane płaskie

Standardowe kolory Czarny (RAL9005) lub biały (RAL9010)

Standardowe wykończe-
nie

Lakierowanie proszkowe, piaskowanie

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

• Położenie pionowe i
odwrócone

212 x 355 x 177 mm

• Położenie ukośne 212 x 312 x 255 mm

Ciężar 7 kg z podstawą o średnicy koła podziałowe-
go 4"

Położenie ukośne Blokada w położeniu ukośnym zabezpieczo-
na dwoma wkrętami antysabotażowymi

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy –20°C ÷ +60°C

Odporność na czynniki at-
mosferyczne

IP68

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe 18 VAC

Pobór prądu Maks. 25 W

Opcje

Moduł kamery Moduł kamery 18x lub moduł kamery 36x

System TV PAL

Karta sterowania teleme-
trycznego

Wbudowana

Wycieraczka wizjera Standard

Silnik spryskiwacza Opcjonalny zestaw spryskiwaczy (zestaw MIC-
WKT ze sterowaniem pompy spryskiwacza)

Karta alarmów Opcjonalnie, 8-wejściowa z funkcją sterowania
pompy spryskiwacza, pasuje do zasilacza serii
MIC

Konwerter sygnału Bi-
phase

Opcjonalny, umieszczany w złączu do rozbu-
dowy w zasilaczu serii MIC (BP-4)

Zamówienia - informacje

MIC500ALBUR14618P Kamera serii MIC
500 Classic, 18-krotny zoom, PAL, z
wbudowaną wycieraczką, czarna
18-krotny zoom, PAL, kamera PTZ, czarna, z
wbudowaną wycieraczką

MIC500ALBUR146
18P

MIC500ALBUR14636P Kamera serii MIC
500 Classic, 36-krotny zoom, PAL, z
wbudowaną wycieraczką, czarna
36-krotny zoom, PAL, kamera PTZ, czarna, z
wbudowaną wycieraczką

MIC500ALBUR146
36P

MIC500ALAUR14618P Kamera serii MIC
500 Classic, 18-krotny zoom, PAL, z
wbudowaną wycieraczką, biała
18-krotny zoom, PAL, kamera PTZ, biała, z
wbudowaną wycieraczką

MIC500ALAUR146
18P

MIC500ALAUR14636P Kamera serii MIC
500 Classic, 36-krotny zoom, PAL, z
wbudowaną wycieraczką, biała
36-krotny zoom, PAL, kamera PTZ, biała, z
wbudowaną wycieraczką

MIC500ALAUR146
36P

Sprzęt

MIC-24PSU-UL Zasilacz kamery 24 VAC
Napięcie 24 VAC, 50/60 Hz, do kamer serii
MIC

MIC-24PSU-UL

MIC-115PSU-UL Zasilacz kamery 115 VAC
Napięcie 115 VAC, 60 Hz, do kamer serii MIC

MIC-115PSU-UL

MIC-240PSU-UL Zasilacz kamery 240 VAC
Napięcie 240 VAC, 50 Hz, do kamer serii MIC

MIC-240PSU-UL

MIC-ALM Karta sterowania systemem
alarmowym i pompą spryskiwacza
8-wejściowa karta zasilacza do sterowania
systemem alarmowym i pompą spryskiwacza
(nie jest przeznaczona do zasilaczy kamer
noktowizyjnych)

MIC-ALM

MIC-BP4 Konwerter Biphase
Konwerter Biphase do zasilaczy kamer serii
MIC innych niż noktowizyjne

MIC-BP4

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-501KBD Klawiatura sterująca
Klawiatura sterująca z 3-osiowym joystickiem
dla 1 kamery (WYŁĄCZNIE PROTOKÓŁ FV)

MIC-501KBD

MIC-516KBD Klawiatura sterująca
Klawiatura sterująca z 3-osiowym joystickiem
dla 1 do 16 kamer (WYŁĄCZNIE PROTOKÓŁ
FV)

MIC-516KBD

MIC-WKT Zestaw spryskiwaczy
Zestaw spryskiwacza do kamer MIC innych
niż noktowizyjne (karta sterowania pompą
spryskiwacza, dysza spryskiwacza i uchwyty
ścienne oraz uchwyty do podstawy o średni-
cy koła podziałowego 4")

MIC-WKT

www.boschsecurity.pl
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Zamówienia - informacje

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

MIC-DCA-WD Adapter głębokiego
przepustu kablowego
Adapter głębokiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie białą imitacją skóry, RAL9010

MIC-DCA-WD

MIC-DCA-BD Adapter głębokiego
przepustu kablowego
Adapter głębokiego przepustu kablowego do
podstawy o średnicy koła podziałowego 4",
wykończenie czarne, piaskowane, RAL9005

MIC-DCA-BD

MIC-SCA-WD Adapter płytkiego przepustu
kablowego
Adapter do produktów MIC-WMB, MIC-PMB
lub MIC-SPR, białe wykończenie, piaskowa-
ne, RAL9010

MIC-SCA-WD

MIC-SCA-BD Adapter płytkiego przepustu
kablowego
Adapter do produktów MIC-WMB, MIC-PMB
lub MIC-SPR, czarne wykończenie, piaskowa-
ne, RAL9005

MIC-SCA-BD

MIC-SPR-WD Rozpórka
Aluminiowa rozpórka do montażu na ścianie
murowanej – wykończenie białe, piaskowa-
ne, RAL9010

MIC-SPR-WD

MIC-SPR-BD Rozpórka
Aluminiowa rozpórka do montażu na ścianie
murowanej – wykończenie czarne, piaskowa-
ne, RAL9005

MIC-SPR-BD

MIC-CMB-WD Uchwyt do montażu
narożnego
Uchwyt do montażu narożnego – wykończe-
nie białe, piaskowane, RAL9010

MIC-CMB-WD

MIC-CMB-BD Uchwyt do montażu
narożnego
Uchwyt do montażu narożnego – wykończe-
nie czarne, piaskowane, RAL9005

MIC-CMB-BD

MIC-WMB-WD Uchwyt do montażu na
ścianie
Uchwyt do montażu na ścianie – wykończenie
białe, piaskowane, RAL9010

MIC-WMB-WD

MIC-WMB-BD Uchwyt do montażu na
ścianie
Uchwyt do montażu na ścianie – wykończenie
czarne, piaskowane, RAL9005

MIC-WMB-BD

Zamówienia - informacje

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

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

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

Represented by

© Robert Bosch Sp. z o.o./ Security Systems 2011 | Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian
T7180098827 | Cur: pl-PL, V4, 8 Sep 2011 | Src: en-US, V3, 22 Nov 2010


	Podstawowe funkcje
	Certyfikaty i świadectwa
	Planowanie
	Dane techniczne
	Zamówienia - informacje
	Zamówienia - informacje
	Zamówienia - informacje

