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u Grau de protecção IP68, líder na indústria

u Programação de várias câmaras com o software
Camset

u Inúmeras opções de montagem e visualização

u Instalação e configuração simples através de um
sistema de visualização no ecrã de elevado
desempenho

u Operação multiprotocolo

A MIC Série 500 Classic combina tecnologia inovadora
com as mais recentes técnicas de produção para
proporcionar um conjunto de funcionalidades líder de
mercado num pack económico. A gama de câmaras
MIC Série 500 Classic leva a vigilância de alta
qualidade até novos níveis de excelência.
Sendo uma câmara ideal para praticamente qualquer
aplicação de segurança, pode ser instalada nos
ambientes mais adversos. Graças ao seu revestimento
em alumínio com grau de protecção IP68, a MIC Série
500 Classic tem um desempenho perfeito nas
condições mais exigentes. Esta caixa sólida
proporciona protecção contra os elementos e ataques
físicos. Acoplada com uma janela de visualização plana
de grande perfeição óptica, um sistema de limpeza em
silicone de longa duração integrado e protecção
contra chuva reversível, garante imagens de alta
qualidade independentemente das condições
ambientais.
A tecnologia de motor sem escovas oferece uma
operação ultra fiável e silenciosa com rotação
horizontal contínua completa de 360° e controlo de
rotação vertical de 267° para uma capacidade de
visualização excepcional. As velocidades de rotação
horizontal/vertical de pequenos incrementos desde
apenas 0,2° por segundo até 120° por segundo dão ao

utilizador um controlo preciso. Este controlo de
velocidade é particularmente importante quando
usado com sistemas de análise de vídeo,
especialmente para localizar objectos com o zoom no
máximo.
Os menus no ecrã permitem a configuração da câmara
a partir da sala de controlo através de um teclado
remoto. A MIC Série 500 Classic é compatível com
todos os sistemas de controlo líderes de mercado e
possui um vasto leque de protocolos disponíveis.
Está disponível uma selecção de vários módulos de
câmara Dia/Noite, com um zoom óptico máximo de
36x (zoom digital de 12x), fornecendo 540 linhas de
TV (PAL). Posições predefinidas, rondas predefinidas e
rondas aleatórias asseguram opções de vigilância
flexíveis.
A MIC Série 500 Classic dispõe de uma funcionalidade
de inclinação com "twist-lock". Isto permite que a
câmara seja inclinada de forma segura no local a 45°,
para aplicações de montagem em postalete,
permitindo ver a base do postalete. A grande
flexibilidade de opções de montagem permite instalar
a câmara na vertical, invertida ou inclinada para obter
o campo de visão perfeito.
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Como encomendar

MIC500ALBUR14618P Câmara MIC Série 500 Classic
PAL 18x com sistema de limpeza integrado, preta
Câmara PTZ, PAL, 18x, preta, com sistema de limpeza
integrado
N.º de encomenda MIC500ALBUR14618P

MIC500ALBUR14636P Câmara MIC Série 500 Classic
PAL 36x com sistema de limpeza integrado, preta
Câmara PTZ, PAL, 36x, preta, com sistema de limpeza
integrado
N.º de encomenda MIC500ALBUR14636P

MIC500ALAUR14618P Câmara MIC Série 500 Classic
PAL 18x com sistema de limpeza integrado, branca
Câmara PTZ, PAL, 18x, branca, com sistema de
limpeza integrado
N.º de encomenda MIC500ALAUR14618P
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MIC500ALAUR14636P Câmara MIC Série 500 Classic
PAL 36x com sistema de limpeza integrado, branca
Câmara PTZ, PAL, 36x, branca, com sistema de
limpeza integrado
N.º de encomenda MIC500ALAUR14636P

Acessórios de hardware

MIC-24PSU-UL Fonte de alimentação da câmara de 24
VAC
Fonte de alimentação de 24 VAC, 50/60 Hz para
câmaras da série MIC
N.º de encomenda MIC-24PSU-UL

MIC-115PSU-UL Fonte de alimentação da câmara de 115
VAC
Fonte de alimentação de 115 VAC, 60 Hz para câmaras
da série MIC
N.º de encomenda MIC-115PSU-UL

MIC-240PSU-UL Fonte de alimentação da câmara de 240
VAC
Fonte de alimentação de 240 VAC, 50 Hz para câmaras
da série MIC
N.º de encomenda MIC-240PSU-UL

MIC-ALM Alarme e placa de accionamento da bomba do
sistema de lavagem
Alarme de 8 entradas e placa de accionamento da
bomba do sistema de lavagem para fonte de
alimentação (não aplicável a fonte de alimentação IV)
N.º de encomenda MIC-ALM

Conversor Bi-phase MIC-BP4
Conversor Bi-phase para as versões sem IV das fontes
de alimentação da série MIC
N.º de encomenda MIC-BP4

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
N.º de encomenda MICUSB485CVTR2

MIC-WKT Kit de lavagem
Kit de lavagem para modelos MIC sem infravermelhos
(inclui placa de accionamento da bomba do sistema
de lavagem, bico do sistema de lavagem e suportes de
montagem para parede e base com PCD de 4 pol.)
N.º de encomenda MIC-WKT

HAC-WAS05-20 Sistema de lavagem de 24 Vac
Instalação do sistema de lavagem de 24 VAC 4M 25L
N.º de encomenda HAC-WAS05-20

UPA-2450-60 Fonte de alimentação, 120 V, 60 Hz
Interior, 120 Vac, 60 Hz de entrada; 24 Vac, 50 VA de
saída
N.º de encomenda UPA-2450-60

MIC-DCA-WD Adaptador de canalização eléctrica pro-
fundo, Branco
Adaptador de canalização eléctrica profundo para base
com PCD de 4 pol. Acabamento em areia branco
(RAL9010)
N.º de encomenda MIC-DCA-WD

MIC-DCA-BD Adaptador de canalização eléctrica profun-
do, Branco
Adaptador de canalização eléctrica profundo para base
com PCD de 4 pol. Acabamento em areia preto
(RAL9005)
N.º de encomenda MIC-DCA-BD

MIC-SCA-WD Adaptador de canalização eléctrica oco,
Branco
Adaptador de canalização eléctrica oco para MIC-
-WMS, MIC-PMB ou MIC-SPR, acabamento em areia
branco (RAL9010)
N.º de encomenda MIC-SCA-WD

MIC-SCA-BD Adaptador de canalização eléctrica oco,
Branco
Adaptador de canalização eléctrica oco para MIC-
-WMB, MIC-PMB ou MIC-SPR, acabamento em areia
preto (RAL9005)
N.º de encomenda MIC-SCA-BD

MIC-SPR-WD Placa de dispersão, Branca
Placa de dispersão em alumínio ideal para montagem
numa superfície de alvenaria, acabamento em areia
branco (RAL9010)
N.º de encomenda MIC-SPR-WD

MIC-SPR-BD Placa de dispersão, Preta
Placa de dispersão em alumínio ideal para montagem
numa superfície de alvenaria, acabamento em areia
preto (RAL9005)
N.º de encomenda MIC-SPR-BD

MIC-CMB-WD Suporte de montagem em esquina, Bran-
co
Suporte de montagem em esquina, acabamento em
areia branco (RAL9010)
N.º de encomenda MIC-CMB-WD

MIC-CMB-BD Suporte de montagem em esquina, Preto
Suporte de montagem em esquina, acabamento em
areia preto (RAL9005)
N.º de encomenda MIC-CMB-BD

MIC-WMB-WD Suporte de montagem em parede, Branco
Suporte de montagem em parede, acabamento em
areia branco (RAL9010)
N.º de encomenda MIC-WMB-WD

MIC-WMB-BD Suporte de montagem em parede, Preto
Suporte de montagem em parede, acabamento em
areia preto (RAL9005)
N.º de encomenda MIC-WMB-BD
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MIC-PMB Suporte de montagem em postalete
Suporte de montagem em postalete (inclui
2 braçadeiras de fixação de 455 mm em aço inoxidável
para postaletes com diâmetros de 75 a 145 mm)
N.º de encomenda MIC-PMB

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
N.º de encomenda MIC-2M-S

MIC-10M-S Cabo composto blindado de 10 m
Cabo composto blindado de 10 m que oferece ligação
de alimentação, telemetria e vídeo de uma câmara da
série MIC para uma fonte de alimentação da série MIC
N.º de encomenda MIC-10M-S

MIC-20M-S Cabo composto blindado de 20 m
Cabo composto blindado de 20 m que oferece ligação
de alimentação, telemetria e vídeo de uma câmara da
série MIC para uma fonte de alimentação da série MIC
N.º de encomenda MIC-20M-S

MIC-25M-S Cabo composto blindado de 25 m
Cabo composto blindado de 25 m que oferece ligação
de alimentação, telemetria e vídeo de uma câmara da
série MIC para uma fonte de alimentação da série MIC
N.º de encomenda MIC-25M-S
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