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A gama de câmaras de infravermelhos MIC400 foi
concebida para oferecer uma solução de vigilância de alta
qualidade, extremamente fiável e robusta, para aplicações
de segurança que exigem o melhor desempenho possível,
tanto durante o dia, como durante a noite. Graças à sua
concepção de elevada precisão e conformidade com as
mais rigorosas normas, esta gama tem inúmeras
vantagens relativamente às câmaras dome e PTZ
tradicionais, incluindo uma série de opções que lhe
permitem ser uma solução ideal para praticamente
qualquer aplicação.

Com um grau de protecção IP68 líder na indústria, a caixa
da câmara antivandalismo em alumínio com 6 mm de
espessura é adequada para instalação nos ambientes mais
adversos. A janela de visualização plana, de grande
perfeição óptica, combinada com o sistema de limpeza
integrado, garantem a captação de imagens
extremamente nítidas nas condições mais exigentes.

Duas unidades de 850 nm integradas na cabeça da
câmara asseguram a iluminação por IV. Graças à
tecnologia Black Diamond, a iluminação por IV produzida
a partir dos LEDs de montagem saliente ilumina
uniformemente o primeiro plano e o fundo da cena,
eliminando os hot spots e a subexposição, oferecendo,
desta forma, uma qualidade de imagem incomparável até
uma distância de 55 metros.

A tecnologia de motor sem escovas assegura uma
operação ultra fiável e silenciosa. A inovadora tecnologia
de resolução proporciona uma precisão máxima, ao
mesmo tempo que permite uma rotação horizontal
contínua completa de 360° e um controlo de rotação
vertical de 186,6°.

Uma selecção de vários módulos de câmara dia/noite,
com um zoom óptico máximo de 36x (digital de 12x),
associada a possibilidades flexíveis de montagem na
vertical, com uma inclinação de 45° ou invertida, permite
obter sempre o campo de visão perfeito.

Funções

Projectores de IV duplos integrados
Dois projectores de IV de 850 nm são instalados
directamente na cabeça da câmara para que a luz esteja
exactamente onde é necessária

Tecnologia de motor sem escovas
Motores sem escovas de elevada fiabilidade garantem
uma operação silenciosa e facilidade de controlo.

MIC400 Câmara PTZ de infravermelhos
▶ Projectores de IV duplos integrados

▶ Tecnologia de motor sem escovas

▶ Inúmeras opções de montagem e instalação

▶ Sistema de limpeza integrado

▶ Operação multiprotocolo

▶ Ideal para praticamente qualquer aplicação

www.boschsecurity.com/pt



2 | MIC400 Câmara PTZ de infravermelhos

Inúmeras opções de montagem e instalação
Uma operação sem falhas, tanto na vertical como com o
equipamento invertido, o que permite uma infinidade de
posições de montagem e visualização. Existe uma opção
de montagem inclinada para aplicações de montagem em
postalete na vertical, que permite ver a base do postalete.

Sistema de limpeza integrado
Faça chuva ou faça sol, independentemente das
condições climatéricas, a gama de câmaras MIC400 de
infravermelhos consegue captar a melhor qualidade de
imagem durante todo o ano, graças ao sistema de limpeza
integrado.

Operação multiprotocolo
Compatível com qualquer equipamento de controlo
actualmente disponível, a gama de câmaras MIC400 de
infravermelhos integra-se na perfeição com a grande
maioria dos sistemas de segurança.

Ideal para praticamente qualquer aplicação
A grande versatilidade da gama de câmaras MIC400 de
infravermelhos torna-a adequada para qualquer tipo de
aplicação

Aplicações:
• CCTV geral
• Centros de cidades
• Estações ferroviárias e rodoviárias
• Intervenção rápida
• Alta segurança
• Locais de prestígio
• Arquitectura

Certificados e Aprovações

Região Certificação

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

E.U.A. UL AC08-10-Q013   UL 60950-1 2nd
Edition: 2007

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

Canadá CSA AC08-10-Q012   CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1-07

Planeamento
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Guia de encomenda

1 Cores

B Preto W Branco

G Cinzento

2 Configuração

U Na vertical C Inclinada

3 Protocolo

P Bosch W Forward Vision

D Pelco P/D

4 Sistema de limpeza

1 Sistema de limpeza instalado

5 Aquecimento

4 Sem aquecimento

6 Privacidade

5 Com privacidade instalada 6 Sem privacidade

7 Relação de zoom da câmara
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8 Norma de vídeo
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Dimensões
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Especificações Técnicas

Módulo de câmara

Sensor de imagem CCD EXview de 1/4 pol.

Pixéis 380 000 NTSC / 440 000 PAL (grande angu-
lar)

Resolução horizontal 470 TVL NTSC / 460 TVL PAL (grande angu-
lar)

Filtro Filtro de corte por IV mecânico e automático

Sistema de focagem Automático ou manual

Diafragma Automático ou manual com modos de integra-
ção de obturador lento

Sincronização Interna/externa (V-Lock)

Iluminação recomendada 100 a 100 000 lux

Relação sinal/ruído 50 dB ou mais

Compensação de contra-
luz (BLC)

Ligado/desligado

Equilíbrio dos brancos Automático

Controlo de ganho auto-
mático (AGC)

-3 a 28 dB, incrementos de 2 dB

Controlo de abertura 16 incrementos

Módulo de zoom óptico de 18x

Objectiva F=4,1 mm (grande angular) a 73,8 mm (tele-
objectiva), F1.4 a F3.0

Zoom Óptico de 18x (digital de 12x)

Ângulo de visualização 48° (grande angular) a 2,8° (teleobjectiva)

Iluminação mínima 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 ou menos (F1.4, 1/4 s NTSC, 1/3 s
PAL, filtro de corte de IV activado)

Velocidade do obturador 1/1 a 1/10 000 seg (22 incrementos) NTSC,
PAL

Módulo de zoom óptico de 36x

Objectiva F=3,4 mm (grande angular) a 122,4 mm (tele-
objectiva), F1.6 a F4.5

Zoom Óptico de 36x (digital de 12x)

Ângulo de visualização 57,8° (grande angular) a 1,7° (teleobjectiva)

Iluminação mínima 1.4 lux (1/60 seg (NTSC), 1/50 seg (PAL)),
0,1 lux (1/4 seg (NTSC), 1/3 seg (PAL)),
0,01 lux ou inferior (1/4 seg (NTSC), 1/3 seg
(PAL), filtro de corte de IV activado)

Velocidade do obturador 1/4 a 1/10 000 seg (20 incrementos) (NTSC),
1/3 a 1/10 000 seg (20 incrementos) (PAL)

Projectores de IV

Feixe de LEDs LEDs de montagem saliente altamente efica-
zes (SMT)

Não. de LEDs 7 por lâmpada

Comprimento de onda 850 nm (semidissimulada)

Ângulo do feixe 30°

Distância IV 55 m
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Resistência à intempérie IP68 (submersion de 1m por 24 horas)

Material de construção Alumínio com janela frontal em acrílico

Tecnologia de IV Black Diamond para iluminação uniforme de
toda a cena

Consumo de energia Nominal de 9 W por lâmpada para potência to-
tal, total de 18 W para câmaras de IV duplas

Consumo de 700 mA por lâmpada

Funcionamento

Rotação automática Sim

Rotação manual Sim

Zonas de privacidade di-
nâmicas

Máscaras de privacidade 3D com zonas infini-
tas (utilizando uma placa de privacidade opci-
onal)

Predefinições 64 predefinições de telemetria utilizando a
tecnologia de resolução (protocolo FV, 10 pre-
definições de configuração da câmara para
permitir ANPR, correcção cromática, etc.)

Rondas predefinidas 6 rondas, cada uma com um máximo de
32 predefinições

Legendas de sectores Sim (64 sectores), 20 caracteres por legenda

Legendas para predefini-
ções

Legenda de 20 caracteres para cada uma das
64 predefinições

Posição inicial Sim (predefinição 1 ou ronda)

Comunicação e protocolos

Comunicação RS485 / RS422

Protocolo de controlo Câmaras de protocolo Bosch, Pelco P/D ou FV
disponíveis. A câmara Bosch necessita de um
conversor Bi-phase para RS485 (MIC-BP3), à
venda em separado. São suportados outros
protocolos Para obter informação sobre as op-
ções disponíveis, consulte a lista de protoco-
los em separado.

Conectividade

Vídeo Coaxial através de cabo composto

Telemetria Par entrançado. Operação simplex, half/full
duplex através de cabo composto

Alimentação Através de cabo composto

Alarmes

Entradas de alarme 1 entrada para detecção de sabotagem (tam-
per) (4 entradas de alarme disponíveis através
da fonte de alimentação)

Comunicação de alarmes Interruptor contra sabotagem (tamper) (liga-
ção à terra)

Especificações mecânicas

Unidade de accionamen-
to

Drive por motor com rotação horizontal/verti-
cal integral

Ângulo de rotação hori-
zontal

Rotação contínua de 360°

Velocidade da rotação
horizontal

6° a 90° por segundo (variável)

Ângulo de inclinação 186,6°

Velocidade de rotação
vertical

0,2° a 90° por segundo (variável)

Controlo de velocidade Sistema electrónico de loop fechado

Precisão predefinida ±0,56°

Rotação horizontal/verti-
cal proporcional ao zoom

Sim

Construção

Material de construção Alumínio com 6 mm de espessura

Janela de visualização Vidro plano temperado

Cores padrão Preto (RAL9005), cinzento (RAL7001) ou
branco (RAL9003)

Acabamento padrão Revestimento a pó

Dimensões 403 x 360 x 165 mm (LxAxP)
15,2 x 14,2 x 6,5 pol. (LxAxP) (montagem na
vertical e invertida)

403 x 330 x 217 mm (LxAxP)
15,2 x 13 x 8,5 pol. (LxAxP) (montagem incli-
nada)

Peso 6,5 kg (14,3 lb) incluindo base com diâmetro
do círculo primitivo (PCD) de 4 pol.

Aspectos ambientais

Temperatura de funcio-
namento

-40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F)

Resistência à intempérie NEMA 4x / IP68 (submersion de 1m por 24 ho-
ras)

Especificações eléctricas

Tensão de entrada 15 Vac / 18 Vdc

Consumo de energia Máx. 50 W

Opções

Configurações disponí-
veis

Opções de suporte de montagem na vertical,
invertida ou inclinada 45°

Módulo de câmara Módulo de câmara de 18x ou 36x

Sistema de cor da câma-
ra

NTSC ou PAL

Placa de controlo de tele-
metria

Integrada

Sistema de lavagem Opcional, (fornecidos apenas suporte e bico)

Placa de privacidade Opcional, instalado na fábrica
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Como encomendar

Acessórios de hardware

MIC-IR-24PSU-UL Fonte de alimentação da
câmara/IV de 24 Vac
Fonte de alimentação de 24 Vac, 50/60 Hz
para câmaras MIC Série 500 e projectores de
infravermelhos

MIC-IR-24PSU-UL

MIC-IR-115PSU-UL Fonte de alimentação
da câmara/IV de115 Vac
Fonte de alimentação de 115 Vac, 60 Hz pa-
ra câmaras MIC Série 500 e projectores de
infravermelhos

MIC-IR-115PSU-UL

MIC-IR-240PSU-UL Fonte de alimentação
da câmara/IV de 240 Vac
Fonte de alimentação de 240 Vac, 50 Hz pa-
ra câmaras MIC Série 500 e projectores de
infravermelhos

MIC-IR-240PSU-UL

UPA-2450-50 Fonte de alimentação
220 VCA, 50 Hz, 24 VCA, 50 VA de saída
Para utilização com determinados modelos
de câmaras de 24 VCA.

UPA-2450-50

Fonte de alimentação UPA-2450-60
120 VCA, 60 Hz, 24 VCA, 50 VA de saída

UPA-2450-60

MIC-2M-S Cabo composto blindado de 2 m
Cabo composto blindado de 2 m que oferece
ligação de alimentação, telemetria e vídeo de
uma câmara da série MIC para uma fonte de
alimentação da série MIC

MIC-2M-S

MIC-10M-S Cabo composto blindado de 10
m
Cabo composto blindado de 10 m que ofere-
ce ligação de alimentação, telemetria e vídeo
de uma câmara da série MIC para uma fonte
de alimentação da série MIC

MIC-10M-S

MIC-20M-S Cabo composto blindado de 20
m
Cabo composto blindado de 20 m que ofere-
ce ligação de alimentação, telemetria e vídeo
de uma câmara da série MIC para uma fonte
de alimentação da série MIC

MIC-20M-S

MIC-25M-S Cabo composto blindado de 25
m
Cabo composto blindado de 25 m que ofere-
ce ligação de alimentação, telemetria e vídeo
de uma câmara da série MIC para uma fonte
de alimentação da série MIC

MIC-25M-S

MIC‑DCA‑B Adaptador de canalização
eléctrica profundo
Adaptador de canalização eléctrica profundo
para base com PCD de 4 pol. - acabamento
em imitação de couro preto, RAL9005

MIC-DCA-B

MIC‑DCA‑G Adaptador de canalização
eléctrica profundo
Adaptador de canalização eléctrica profundo
para base com PCD de 4 pol. - acabamento
em imitação de couro cinzento, RAL9010

MIC-DCA-G

Como encomendar

MIC‑DCA‑W Adaptador de canalização
eléctrica profundo
Adaptador de canalização eléctrica profundo
para base com PCD de 4 pol. - acabamento
em imitação de couro branco RAL9003

MIC-DCA-W

MIC‑SCA‑B Adaptador de canalização
eléctrica oco
Adaptador de canalização eléctrica oco para
base com PCD de 4 pol. - preto, acabamento
em imitação de couro, RAL9005

MIC-SCA-B

MIC‑SCA‑G Adaptador de canalização
eléctrica oco
Adaptador de canalização eléctrica oco para
base com PCD de 4 pol. - cinzento, acaba-
mento em imitação de couro, RAL7001

MIC-SCA-G

MIC‑SCA‑W Adaptador de canalização
eléctrica oco
Adaptador de canalização eléctrica oco para
base com PCD de 4 pol. - branco, acabamen-
to em imitação de couro, RAL9003

MIC-SCA-W

MIC-SPR Placa de dispersão
Placa de dispersão em alumínio ideal para
montagem numa superfície de alvenaria –
acabamento em imitação de couro preto
RAL9005

MIC-SPR

MIC-SPR-G Placa de dispersão
Placa de dispersão em alumínio ideal para
montagem numa superfície de alvenaria –
acabamento em imitação de couro cinzento
RAL7001

MIC-SPR-G

MIC-SPR-W Placa de dispersão
Placa de dispersão em alumínio ideal para
montagem numa superfície de alvenaria –
acabamento em imitação de couro branco
RAL9003

MIC-SPR-W

MIC‑CMB‑B Suporte de montagem em
esquina
Suporte de montagem em esquina – acaba-
mento em imitação de couro preto RAL9005

MIC-CMB-B

MIC‑CMB‑G Suporte de montagem em
esquina
Suporte de montagem em esquina - acaba-
mento em imitação de couro cinzento RAL
7001

MIC-CMB-G

MIC‑CMB‑W Suporte de montagem em
esquina
Suporte de montagem em esquina - acaba-
mento em imitação de couro branco
RAL9003

MIC-CMB-W

MIC-PMB Suporte de montagem em
postalete
Suporte de montagem em postalete (inclui
2 braçadeiras de fixação de 455 mm para
postaletes com diâmetros de 75 a 145 mm)

MIC-PMB
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Como encomendar

MICUSB485CVTR2 Conversor de sinal
USB para RS485
Conversor de sinal USB para RS485 para
permitir a ligação de câmaras da série MIC a
um PC, fornecido com cada câmara

MICUSB485CVTR2

MIC-BP3 Conversor Bi-Phase
Conversor Bi-Phase para fontes de alimenta-
ção com IV ou fontes de alimentação sem IV e
sem ranhura de expansão livre disponível.

MIC-BP3

MIC-WKT-IR Kit de lavagem
Kit de lavagem para os modelos IV, MIC400 e
MIC412 (incluindo bico do sistema de lava-
gem e suportes de montagem para parede e
base em PCD de 4 pol.)

MIC-WKT-IR

HAC-WAS05-20 Sistema de lavagem de
24 Vac
Instalação do sistema de lavagem de 24 Vac
5 m 25 l

HAC-WAS05-20

HAC-WAS05-50 Sistema de lavagem de
230 Vac
Instalação do sistema de lavagem de 230 Vac
5 m 25 l

HAC-WAS05-50

HAC-WAS30-50 Sistema de lavagem de
230 Vac
Instalação do sistema de lavagem de 230 Vac
30 m 25 l

HAC-WAS30-50

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
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