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u Poikkeuksellista vahvuutta ja kestävyyttä mihin
tahansa ulkotilojen, teollisuuslaitosten tai liiketilojen
valvontaan

u Starlight (720p50/60) -kameratekniikka, johon
kuuluu 30x objektiivi käytettäväksi heikossa tai
vaihtelevassa valaistuksessa

u Lisävarusteena saatava käyttöpaikalla asennettava
yhdistelmävalaisin (infrapuna/Valkoinen valo)
tunnistaa kohteet jopa 175 m etäisyydeltä

u Helppo asentaa uudella saranoidulla DCA-
kiinnikkeellä ja uusilla kaapeleilla

u ONVIF-yhteensopiva – yhteensopiva myös muiden
ONVIF-yhteensopivien järjestelmien kanssa.

MIC IP starlight 7000 HD -kamerassa on
edistyksellinen PTZ-alusta, jonka kehitystyössä on
käytetty hyväksi Boschin laajaa kokemusta
materiaalitekniikasta, mekaanisesta suunnittelusta ja
videokuvan suoratoistosta.
Kamera on alan vaativimpien standardien, kuten
IP68:n, NEMA 6P:n ja IK10:n mukainen, joten sen
mekaaninen vahvuus ja kestävyys ovat huippuluokkaa.
Kameran suunnittelussa on käytetty älykuvauksen ja
videon suoratoiston uusimpia tekniikoita. Älykkään
koodauksen ja sisältöpohjaisen kuvatekniikan (CBIT)
ansiosta HD-moduuli tuottaa erittäin tarkkaa kuvaa
jopa erittäin vaativissa valaistusolosuhteissa alhaisella
bittinopeudella.

Järjestelmän yleistiedot

Perustoiminnot

Kestävää suunnittelua äärimmäisiin olosuhteisiin
Kamera on suunniteltu niihin valvontatilanteisiin, joissa
tavallisten PTZ-domekameroiden tai tavallisten
kohdistusjärjestelmien mekaniikka ei kestä.
Täysmetallinen runko kestää iskuja tai jatkuvaa tärinää

matalalla taajuudella. Kameramallit ovat
iskunkestokyvyltään IK10-luokituksen mukaisia ja
tärinän- ja iskunkestäviä IEC 60068-standardin
mukaisesti.
Kamera on erityisesti suunniteltu käytettäväksi
äärimmäisissä olosuhteissa kaikkialla maailmassa.
Vakiomallien käyttölämpötila on välillä –40...+60 °C.
Models for extreme low temperature -mallien
käyttölämpötila on välillä –60...+50 °C.
Kamerassa on käytetty hyödyksi Boschin
ajoneuvoalalta kertynyttä kokemusta
materiaalitekniikasta ja pinnoitteista. Tuloksena on
ainutlaatuinen metallikuori, jonka viimeistely suojaa
kameraa korroosiolta ASTM B117-standardin
mukaisesti.

Sumunpoisto
Kun käyttöpaikalla on sumua tai vähän kontrastia,
näkyvyyttä voi parantaa sumunpoistotilan avulla.
Sumunpoistotila voi olla jatkuvasti päällä tai se voidaan
aktivoida automaattisesti, kun kameran videon



analysointi tunnistaa sumun ja lisää videokuvaan valoa
(tila kytkeytyy pois päältä, kun sumu hälvenee tai
näkymä muuttuu).

Integroitu pyyhin
MIC-kameran integroitu pitkäikäinen silikonipyyhin
takaa parhaan mahdollisen kuvanlaadun kaikkina
vuodenaikoina ja joka säässä.

Lasin huurteenpoistotoiminto
Kamerassa on lisäksi sisäinen pitkäikäinen puhallin,
joka ohjaa lämmintä ilmaa kameran etulasin sisään ja
poistaa huurteen.

Tehokkaat kuvantamisalustat
Kuvan ohjaus ja laatu ovat tärkeitä kaikissa PTZ-
kameroissa, ja MIC IP starlight 7000 HD-kamera
tuottaa ylivoimaisen selkeitä ja yksityiskohtaisia kuvia.
Kameran ammattilaistasoinen kuvantamisalusta pystyy
tuottamaan 720p50/60:n teräväpiirtotarkkuuden
ympäristöissä, joissa valon määrä vaihtelee paljon.
Kamerassa on myös 30x optinen zoomobjektiivi (12x
digitaalinen zoom) ja joustavat kiinnitysvaihtoehdot
(pystyasento, ylösalaisin tai vinossa), joten sillä
voidaan saavuttaa täydellinen tarkkailualue.
Päivä-/yöominaisuudet ja erinomainen herkkyys
tekevät kamerasta uskomattoman suorituskykyisen
kaikissa valaistusolosuhteissa. Hämärässä
valaistuksessa kamera vaihtaa automaattisesti
värikuvauksesta mustavalkokuvaan poistamalla
infrapunasuodattimen käytöstä. Tämä lisää herkkyyttä
ja säilyttää erinomaisen kuvanlaadun. Kun kameraa
käytetään pimeässä, suljinnopeutta ohjataan
automaattisesti, jolloin herkkyys lisääntyy yli 50-
kertaiseksi.
Starlight-malleissa on 720p50/60:n kuvantamisalusta
ja starlight-tekniikka. Kamera tuottaa tarkkoja
videokuvia heikosti ulkovalaistuista alueista ilman että
liike sumentuu, kuten käy usein kameroilla, joilla on
hidas suljinnopeus. Kamera on säädetty niin, että se
tuottaa korkealaatuista teräväpiirtovideota niin päivällä
kuin yölläkin.

Natriumhöyrylampun valkotasapaino
Kamera suoriutuu erinomaisesti, kun se tallentaa
videota natriumhöyrylampun (esimerkiksi katu- tai
tunnelilampun) läheisyydessä. Jos näissä olosuhteissa
kuvattuja kuvia ei korjata, ne ovat kellertäviä, mikä
vaikeuttaa tunnistamista. Kun kamera on
natriumhöyryä hyödyntävässä valkotasapainotilassa, se
korjaa automaattisesti natriumhöyrylampun valon
aiheuttaman vääristymän ja palauttaa kohteiden
alkuperäiset värit.

Kaksitilainen valaistus
käyttöpaikalla asennettava MIC valaisinlisävaruste -
lisävarusteen avulla (myydään erikseen) kohteiden
Havaitseminen on mahdollista 175 m:n etäisyydeltä
infrapunavalolla. Ainutlaatuinen kolmiulotteinen
diffuusoritekniikka varmistaa tasaisen valaistuksen
koko alueelle. Tuotteen pitkäkestoisen luotettavuuden
varmistaa patentoitu ja integroitu Constant Light -

tekniikka. Se ohjaa ja säätää kuvaa, jotta valaistuksen
taso pysyy yhdenmukaisena koko tuotteen eliniän ajan
vaikka tuotetta käytettäisiin vaihtelevissa
lämpötiloissa. valaisinlisävaruste sisältää sekä
infrapuna- että Valkoinen valo -LED-valot. Käyttäjät
voivat vaihtaa valolähdettä yhdellä napsautuksella.

Viisi (5) esiohjelmoitua käyttäjätilaa
Viisi esiohjelmoitua mutta määritettävää käyttäjätilaa,
jotka on optimoitu tyypillisiin käyttökohteisiin
parhaiten soveltuvien asetusten mukaan, tekevät
kameran ohjelmoinnista käyttöpaikalla helppoa ja
käyttäjäystävällistä. Käyttäjät valitsevat valikosta tilan,
joka vastaa parhaiten kameran asennusympäristöä:

• General (Yleinen) – oletustila. Soveltuu useimmille
käyttökohteille

• Low light (Heikko valo) – optimoitu heikosti
valaistuihin olosuhteisiin.

• Motion (Liike) – optimoitu liikeartefaktien
tehokkaaseen poistoon, kun valvotaan esimerkiksi
liikennettä tai nopeasti liikkuvia kohteita.

• Vibrant (Tärinä) – parantaa kontrastia, värien toistoa
ja terävyyttä.

• Illuminator (Valaisin) – parantaa suorituskykyä, kun
käytössä on MIC valaisinlisävaruste.

Käyttäjät voivat tarvittaessa muokata tilojen asetuksia
käyttöpaikan vaatimusten mukaisesti.

Kuvan vakautus
Kun PTZ-kameroiden optinen zoomaus kehittyy,
kuvanvakautus on tärkeää kameroiden epävakaan
kiinnityksen aiheuttaman liikkeen poistamiseksi.
Pienikin liike kameran kiinnityksessä voi siirtää
tarkkailualuetta pitkän matkan, kun kameran
zoomausarvo on korkea. Kuvista voi tulla
käyttökelvottomia. Kameran sisältämän
kuvanvakautusalgoritmin ansiosta kamera havaitsee
jatkuvan tärinän. Jos kamera havaitsee tärinää, se
korjaa tärisevää videokuvaa dynaamisesti sekä vaaka-
että pystyakselin suuntaisesti. Näin kuvan laatu pysyy
erinomaisena ja tarkkailualue näkyy näytössä vakaana.

Mahdollisuus käyttää peitteitä
Kamerassa voi käyttää yhteensä 24 yksittäistä peitettä,
joista enintään kahdeksan voidaan näyttää samassa
näkymässä. Näistä jokaiselle voi ohjelmoida neljä
kulmaa. Peitteiden koko ja muoto muuttuu tasaisesti ja
nopeasti, mikä takaa, että peitettyä kohdetta ei voi
nähdä.

Kehittyneet hälytysvasteet
Kamera tukee kehittynyttä hälytysten ohjausta, mikä
käyttää edistyksellistä, sääntöpohjaista logiikkaa
hälytysten hallintaan. Perusmuodossaan sääntö
määrittää, mitkä tulot aktivoivat mitkä lähdöt.
Monipuolisemmassa muodossa tulot ja lähdöt voidaan
yhdistää valmiiksi määritetyillä tai käyttäjäkohtaisilla
komennoilla kehittyneiden kameratoimintojen
suorittamiseksi.
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PTZ-ohjaus ja -mekanismi
Täysi 360º jatkuva kierto ja panorointi ja 290º
kallistuksen ohjaus (pystymalleissa, joissa ei ole
valaisinta) ja erittäin nopea panorointi (120°/s) ja
kallistus (60°/s) takaavat ainutlaatuiset
katseluominaisuudet, jotka päihittävät muut luokkansa
kamerat. Käyttäjä voi hallita kameraa tarkasti, sillä
panorointinopeutta voi säätää pienin välein
nopeudesta 0,2º/s nopeuteen 120º/s. Nopeudensäätö
on erityisen tärkeää videoanalyysijärjestelmiä
käytettäessä ja varsinkin jäljitettäessä kohteita täydellä
tarkennuksella.
AutoScaling (proportionaalinen zoomaus) ja AutoPivot-
tekniikka (kameran automaattinen kierto) takaavat
parhaan hallinnan.
Kamera tukee 256 esiasetusta ja neljää erillistä
kamerakierrosta. Vakiona olevaan esiasetettuun
kierrokseen voi sisältyä jopa 256 esiasetettua asentoa,
joiden välisen viiveen voi itse määrittää. Mukautettuun
esiasetettuun kierrokseen voi sisältyä jopa 64
esiasetettua asentoa, jotka voi ohjelmoida mihin
tahansa järjestykseen ja joiden välisen viiveen voi itse
määrittää. Kahteen tallennus-/toistokierrokseen voi
tallentaa käyttäjän tekemät kameran liikkeet, kuten
panoroinnit, kallistukset ja zoomaukset, ja niitä voi
toistaa jatkuvasti. Tallennus-/toistokierrokset voivat
kestää korkeintaan 30 minuuttia. Kesto vaihtelee sen
mukaan, kuinka paljon kameralle lähetetään komentoja
tallennuksen aikana.

Sisältöpohjainen kuvatekniikka (C-BIT)
Sisältöpohjainen kuvatekniikka auttaa parantamaan
kuvanlaatua huomattavastikin kaikissa
valaistusolosuhteissa sekä tunnistamaan alueet, jotka
edellyttävät erityisen runsasta kuvankäsittelyä. Kamera
analysoi alueen älykkään videokuvan analysoinnin (IVA)
avulla ja määrittää tarvittavan kuvankäsittelyn määrän
analysoinnin tulosten perusteella. Tällä ominaisuudella
voidaan parantaa tärkeiden alueiden tarkkuutta, mutta
myös videokuvan kokonaislaatua. Esimerkiksi älykkään
automaattisen sumunpoistoteknologian ansiosta
voidaan katsella videota tarkasti jopa sumuisella
alueella tai parantaa alueen tummien kohtien
kontrastia.

Kohinanvaimennustoiminnot vähentävät
kaistanleveyden ja tallennustilan tarvetta
Kamera analysoi aluetta ja vähentää kohinan
aiheuttamia kuva-artefakteja kehittyneiden
kohinanvaimennusalgoritmien avulla.
Kohinaton kuvauslaatu ja H.264-pakkaustekniikka
tuottavat yhdessä tarkkoja kuvia, ja kaistanleveyttä ja
tallennustilaa säästyy jopa 30 prosenttia muihin H.264-
kameroihin verrattuna. Tämän tuloksena tietovirtojen
vaatima kaistanleveys on tavallista pienempi, mutta
kuvanlaatu on silti korkea ja liike tasaista. Kamera
valitsee käyttökelpoisimman kuvan optimoimalla
yksityiskohdat ja kaistanleveyden.

Älykkyys
Sisäänrakennetun Intelligent Video Analysis (IVA) -
tekniikan myötä kamera vahvistaa kehittyneen
älytekniikan konseptia. IVA on Boschin edistyksellinen
videokuvan analysointitekniikka. IVA-järjestelmän avulla
kamera tunnistaa ja analysoi liikkuvat kohteet
luotettavasti ja estää ei-toivotut hälytykset vääristä
kuvalähteistä. IVA:n avulla kamera voi myös tunnistaa
useita kohteiden toimintoja, kuten liikkumattoman ja
poistetun kohteen, asiattoman oleskelun, useiden
rajojen ylityksen ja liikeradat. IVA tukee
lintuperspektiiviyleisölaskuria (BEV, Bird’s-Eye-View) ja
Assisted Self Calibration (avustettu itsekalibrointi) -
toimintoa. Määritettävät tunnistussuodattimet
parantavat luotettavuutta ja vähentävät käyttäjän
työmäärää.

Älykäs seuranta
Kamera seuraa yksittäistä henkilöä tai kohdetta
jatkuvasti sisäänrakennetun älykkään videon
analysoinnin (IVA) avulla. Kun kamera on paikallaan ja
IVA havaitsee kohteen, kameran älykäs
seurantatoiminto aktivoituu. Toiminto panoroi/
kallistaa/zoomaa kameraa ja pitää seuratun kohteen
näkyvillä.
Uusi älykäs seuranta perustuu tehokkaisiin
virtauksentunnistusalgoritmeihin, jotka voivat
luotettavasti seurata liikkuvia kohteita haastavissakin
olosuhteissa.
Seurannan ja tunnistamisen luotettavuutta voi
parantaa virtuaalisella peitetekniikalla, jolloin paljon
taustaliikettä, kuten puita ja muita kohteita, sisältäviltä
alueilta peitetään liikettä.
Kamera tukee kolmea älykkään seurannan tilaa:

• Auto mode (Automaattinen tila): Kun kamera on tässä
tilassa, se analysoi aktiivisesti videokuvaa liikkuvien
kohteiden havaitsemiseksi. Jos se havaitsee liikettä,
se alkaa seurata kohdetta. Tämä tila on hyödyllisin
tilanteissa, joissa alueella ei odoteta olevan liikettä.

• Click mode (Napsautustila): Tässä tilassa käyttäjät
voivat napsauttaa videokuvassa liikkuvaa kohdetta,
jolloin kamera alkaa seurata valitun kohteen liikettä.
Tämä tila on hyödyllisin tilanteissa, joissa alueella on
sille tavanomaista toimintaa.

• IVA-triggered mode (IVA-tila): Tässä tilassa kamera
analysoi jatkuvasti aluetta ja etsii IVA-hälytysten
aiheuttajia tai IVA-sääntöjen rikkomuksia. Jos IVA-
sääntöä rikotaan, kamera alkaa seurata kohdetta/
henkilöä, joka aiheutti hälytyksen.
Tämän IVA:n ja älykkään seurannan ainutlaatuisen
yhdistelmän avulla kamera voi seurata kiinnostavia
liikkuvia kohteita ilman että muut liikkuvat kohteet
häiritsevät sitä.

Virtuaalinen peitetekniikka
Virtuaalisen peitetekniikan avulla käyttäjät voivat
peittää alueesta osia, joita ei oteta huomioon
analysoitaessa liikettä älykästä seurantaa varten.
Tämän ansiosta käyttäjät voivat peittää IVA:lta/
seurannalta taustalla tapahtuvaa liikettä (puiden
huojuntaa, sykkiviä valoja ja vilkkaita teitä) niin, että se
näkyy kuitenkin videolla.
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Yleinen tuotealusta (CPP4)
Kameraan on upotettu edistyksellinen ja tehokas H.
264-lähetin (CPP4), jolla saadaan aikaan
korkealaatuista teräväpiirtovideokuvaa sekä erittäin
tehokas suoratoisto ja verkkomahdollisuudet.
Uusi alusta tukee samanaikaisesti sekä yksittäin
määriteltävien teräväpiirtovideolähetysten toistoa.
Tarjolla on erilaisia teräväpiirtoresoluutioita ja
yhdistelmiä vakiopiirtoresoluutioista.

Kehittynyt suoratoisto
Kameran kehittyneiden suoratoisto-ominaisuuksien
avulla voit hyötyä verkkotekniikan uusimmista
edistysaskeleista.
Kamera on suunniteltu tehokkaimmalle H.264-
koodausalustalle, joka pystyy tuottamaan
korkealaatuista teräväpiirtovideokuvaa kuormittaen
verkkoa hyvin vähän. Jos kamera ei havaitse liikettä,
uudet ja älykkäät koodausmahdollisuudet laskevat
kaistanleveyden käytön hyvin alhaiselle tasolle.
Kamera kykenee nelitaajuuksiseen suoratoistoon,
minkä ansiosta kameran voi asettaa tuottamaan
erillistä ja määritettävää suoratoistoa katselua,
tallennusta tai rajoitetun kaistanleveyden etävalvontaa
varten.

ONVIF-yhteensopiva
Kamera on ONVIF (Open Network Video Interface
Forum) -standardin vaatimusten mukainen, mikä takaa
yhteensopivuuden minkä tahansa valmistajan
verkkovideotuotteiden kanssa. ONVIF Profile S -
määritys mahdollistaa kameran helpon integraation
yhteensopivien laitteiden ja VMS:n kanssa. ONVIF-
standardin mukaisilla laitteilla voidaan lähettää
reaaliaikaista kuvaa ja ääntä sekä meta- ja ohjaustietoja
laitteesta toiseen. Se takaa, että laitteet havaitaan ja
yhdistetään automaattisesti videonhallintajärjestelmien
kaltaisiin verkkosovelluksiin.

Helppo asennus
Kamera on suunniteltu niin, että se on nopea ja helppo
asentaa – kuten kaikki Boschin CCTV-tuotteet.
Kameran voi kiinnittää pystyssä, ylösalaisin tai vinossa.
Käyttöpaikalla valittavan vinoasennusmahdollisuuden
ansiosta kameran yläosa voidaan kääntää alaspäin 45°
kulmaan. Tämä on hyödyllistä silloin, kun
käyttöpaikalla tarvitaan näkymä suoraan kameran alta.
Kamera tarjoaa aina täydellisen tarkkailualueen
asennusasennosta riippumatta.
MIC-sarjaan kuuluu laaja valikoima kiinnitystarvikkeita,
kuten uusi saranoitu DCA-kiinnike, seinäkiinnike,
kulma-asennuskiinnike ja tankokiinnike. Tämän lisäksi
kuumien ja aurinkoisten paikkojen kameroille on
saatavissa aurinkosuoja.
MIC saranoitu DCA-kiinnike (MIC-DCA-Hx) on helppo
kiinnitystapa MIC-kameralle.
Saranan avulla asentajat voivat ”ripustaa” MIC7000-
kameran tilapäisesti asennuksen aikana, jotta kaapelit
ja johdot on helpompi kytkeä ennen viimeisten pulttien
asennusta.

Valetusta alumiinista tehty saranoitu DCA-kiinnike on
syvempi kuin vakiomallinen MIC-DCA, jotta kameran
pohjan liitännät on helpompi tehdä, ja siinä on kaksi
M25-reikää (tai 3/4 tuuman NPT-reikää putkenkiinnitin
(M25 uros 3/4 tuuman naaras-NPT:hen) (Saatavilla vai
tietyillä alueilla.)), jotta siitä mahtuu säänkestävä
kaapelointi tai kaapeliholkit. Kameran pohjan ja DCA-
kiinnikkeen väli eristetään O-rengas IP68-luokituksen
mukaisesti.
Jos kamera asennetaan paikkaan, jossa sen
sähköliitäntöjä on erityisesti suojattava, saatavilla on
säänkestävä suojasarja. Suojasarja sisältää IP67-
luokituksen mukaiset vedenpitävät holkit, jotka
eristävät liittimet ja suojaavat siten kameraa kosteuden
aiheuttamilta vahingoilta.
Bosch tarjoaa useita virran/ohjauksen lisävarusteita.
Näitä ovat esimerkiksi tehokas 24 VAC:n virtalähde ja
edullinen hälytysten/pesulaitteiden liittymäyksikkö,
jonka avulla kameraan liitetään ulkoiset hälytyssignaalit
ja ohjataan lisävarusteena olevaa ulkoista pesulaitteen
pumppua.
Jos asennuksessa tarvitaan enemmän ominaisuuksia,
liitä kamera VIDEOJET connect -lisävarusteeseen. Se
sisältää integroidun HPoE-verkkoliitännän, kaksi
vakiomallista verkkoliitäntää, integroidun Boschin
transkoodaustekniikan, Compact Flash -pohjaisen
tallennuspaikan, sisäänrakennetun verkkokytkimen,
hälytysten/pesulaitteen ohjausliitännät, äänitulon/-
lähdön ja kaksi pistoketta SFP-pohjaisille verkon
kuituoptiikkamoduuleille.

Kestävä suunnittelu, joka noudattaa alan johtavia
luokituksia IP68, Type 6P ja IK10
MIC-sarjan kamerat on sertifioitu tiukkojen pölynkesto-
ja upotustestien (IP68, Type 6P) sekä
iskunkestävyystestien (IK10) vaatimusten mukaisesti,
joten ne voi huoletta asentaa ankarimpiinkin
olosuhteisiin. Kameroiden alumiinikotelolle tehdään
korroosiota kestävä pintakäsittely ja kestävä
jauhemaalaus. Kamera tiivistetään luotettavilla O-
renkailla, jotka suojaavat sisäosat ulkoisilta
olosuhteilta, joten kameraa ei tarvitse paineistaa.
Tiivistys varmistetaan upottamalla jokainen MIC-
kamera tehtaalla veteen ennen sen toimitusta.

Mahdollisuus kaksoisvirtalähteeseen
Kamera voi käyttää virtalähteenä High Power-over-
Ethernet -yhteensopivaa verkkokaapelia (Boschin High
PoE-versiota) käyttämällä Boschin mallia High PoE
Midspan (myydään erikseen). Tällä määrityksellä
tarvitaan vain yksi (Cat5e/Cat6e) kaapeliliitäntä
kameran katselua, virtaa ja ohjausta varten.
Kamera voi käyttää myös vakiomallista 24 VAC
virtalähde -virtalähdettä, jos High PoE -verkkoliitäntä ei
ole käytössä. Käyttäjän lisäämien johtojen on
noudatettava sähkösäännöksiä (luokan 2 tehotaso).
Luotettavuuden varmistamiseksi kameran voi kytkeä
yhtä aikaa High PoE Midspan -liitäntään ja erilliseen
24 VAC virtalähde -virtalähteeseen. Jos High PoE ja
24 VAC ovat käytettävissä yhtä aikaa, kamera valitsee
yleensä lisätuloliitännän (24 VAC) ja ottaa vain vähän
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virtaa High PoE Midspan -liitännästä. Jos 24 VAC -
virtalähde ei toimi, kamera siirtyy käyttämään
virtalähteenä High PoE -liitäntää. Kun 24 VAC -
virtalähde on taas kunnossa, kamera siirtyy käyttämään
24 VAC-virtalähdettä.
Jos kameraan on liitetty sekä [tag > High PoE] -[tag>
power source] että [tag > 24 VAC] -[tag > power
source], kamera käyttää 24 VAC-virtalähdettä, jos High
PoE ei ole käytettävissä.
60 W midspan (NPD-6001A) voi toimia virtalähteenä
vakiomalleille, joissa ei ole valaisinlisävarustetta. 95 W
midspan (NPD-9501A) voi toimia virtalähteenä kaikille
MIC7000-malleille, myös vakiomalleille, joissa on
valaisinlisävaruste sekä models for extreme low
temperature -malleille.
Saat lisätietoja Huomautuksia asennuksesta ja
kokoonpanosta -kohdan taulukosta.

Helppo päivittää
Voit päivittää kameran etäyhteyden kautta aina, kun
uusi laiteohjelmisto on saatavana. Tuotteet pysyvät
ajan tasalla ja niihin tehtyjä investointeja voidaan
suojata vaivattomasti.

Ylittämätöntä luotettavuutta
Kaikkien Bosch-tuotteiden tapaan kameran akku on
testattu alan kattavimmilla ja vaativimmilla
kestävyystesteillä, esim. HALT-testillä (Highly
Accelerated Life Testing). Näin varmistetaan, että se
kestää käytössä vuosia. Lisäksi sillä on Boschin kattava
kolmen vuoden takuu.

Kameran vianmääritys
Kamerassa on useita sisäänrakennettuja antureita ja
kehittynyt vianmääritystekniikka, jotka näyttävät
kameran näytöllä tietoja kameran kunnosta.
Vianmäärityslokiin tallennetaan esimerkiksi seuraavia
tapahtumia:

• Matala jännite – virransyöttö putoaa alle sen tason,
missä kamera lakkaa toimimasta

• Korkea lämpötila – sisäinen lämpötila ylittää
suositusarvot

• Matala lämpötila – sisäinen lämpötila alittaa
vähimmäistasot

• Korkea kosteus – sisäinen kosteus ylittää 70 %
• Korkea tärinä – kiihdytysvoiman hyväksytty taso on

ylitetty
• Kameran kokonaiskäyttöaika tunteina
• Tietoja valaisimen elinkaaresta

Tietyt tapahtumat näytetään myös kameran näytöllä.
Vianmääritystiedot ovat asentajien tai
huoltohenkilökunnan saatavissa.

Hyväksynnät

Sähkömagneettinen
yhteensopivuus
(EMC)

FCC Part 15-, ICES-003- ja 
CE-säädösten mukainen, mukaan lukien
seuraavien standardien viimeisimmät versiot:
EN 50130-4:n ja
EN 55022:2006, myös AL:2007,
EN 61000-3-3,

EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2 ja
EN 50121-4 (käyttö rautatieliikenteessä)

Tuotteen turvallisuus UL-, CE-, CSA-, EN- ja IEC-standardien
60950-1 & 22 mukainen

Ingress Protection -
luokitus / Standardi

IP68 (upotus 1 m:n syvyiseen veteen 24
tunniksi)
NEMA 6P

IK-koodi IK10

Suolasuihke ASTM B117

Suunnittelu

KAMERAMAL
LIT

60 W
midspan

95 W
midspan

VIDEOJET
connect

24 VAC
PSU

Vakiomallit,
joissa on

valaisin

 X X X

Vakiomallit
ilman

valaisinta

X X X X

Seuraavassa taulukossa esitellään virtalaitteet, jotka
voi kytkeä kameraan yhtä aikaa.

Jos virtalähde on: Kamera voi käyttää virtalähteenä
yhtä aikaa:

60 W midspan (NPD-6001A)
24 VAC PSU

(,
)

95 W midspan (NPD-9501A)

VIDEOJET connect
(VJC-7000-90)

Sisältää osat

Yksi (1) MIC IP starlight 7000 HD kamera (MIC71xx)

Yksi (1) pika-asennusopas

Yksi (1) DVD, joka sisältää asiakirjoja

Yksi (1) ruuviavain [jolla voidaan poistaa ja kiinnittää rungon suojukset,
kun kamera halutaan asentaa vinoon ja jolla voidaan poistaa
liitäntäportin tulppa kamerapäästä asennettaessa valaisinlisävaruste
(myydään erikseen)]

Yksi (1) pohjatiiviste

Yksi (1) RJ45-liitin

Neljä (4) MAC-osoitetarraa

Yksi (1) maadoitusruuvi
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Tekniset tiedot

MIC IP starlight 7000 HD -kamera [720p60-mallit]

Kameratekniikka 1/3-tyypin Exmor CMOS -kenno

Tehollisia kuvapisteitä
(pikseleitä)

1305 x 1049 (1,37 MP)

Objektiivi 30x zoom
4,3–129 mm

Tarkkailualue (FOV) 2,1° – 59°

Tarkennus Automaattinen, manuaalinen ohitus

Iiris Automaattinen, manuaalinen ohitus

Digitaalinen zoomaus 12x

Herkkyys / Minimivalaistus
(tyypillinen)

30 IRE 50 IRE

Päivätila (väri)   

Kiinteä suljin 1/30, Suuri herkkyys -
tila päällä

0,052 luksia 0,166
luksia

Kiinteä suljin 1/30, Suuri herkkyys -
tila pois päältä

0,26 luksia 0,66 luksia

SensUp päällä (korkeintaan ¼), Suuri
herkkyys -tila päällä

0,0082
luksia

0,033
luksia

Yötila (mustavalkoinen)   

Kiinteä suljin 1/30, Suuri herkkyys -
tila päällä

0,0103
luksia

0,041
luksia

Kiinteä suljin 1/4, Suuri herkkyys -tila
päällä

0,00129
luksia

---

SensUp päällä (korkeintaan ¼), Suuri
herkkyys -tila päällä

0,00065
luksia

0,00205
luksia

Kameran lisäasetukset [sekä dynaamiset että
starlight-mallit]

Vahvistuksen hallinta Auto (Automaattinen) / Manual
(Manuaalinen) / Max (Korkeintaan)

Aukon säätö Vaaka- ja pystysuunnassa

Elektronisen sulkimen
nopeus (AES)

1/1 - 1/10000 s, 22 askelta

Dynaaminen alue 90 dB (tyypillinen)

Signaali-kohina-suhde
(SNR)

>50 dB

Vastavalon korjaus (BC) Kytketty / katkaistu

Valkotasapaino 2 000 - 10 000 K
ATW, Kiinteä AWB, Laajennettu ATW,
Manuaalinen, Natriumlamppu
automaattinen, Natriumlamppu

Päivä/yö Mustavalko, väri, automaattinen

Sumunpoistotoiminto Parantaa näkyvyyttä, kun alueella on
sumuista tai muuten vähän kontrastia.

Tekniset tiedot

Ohjausyksikkö Harjaton, integroitu panorointi-/
kallistusmoottori

Panorointialue 360°:n jatkuva kierto

Kallistuskulma Ilman valaisimia (pysty): 290°
Ilman valaisimia (ylösalaisin): 250°
Valaisinten kanssa: 186.6°

Kallistuskulma Pystyasennossa: -58° - +90°
Vinossa: -90° - +90°

Vaihteleva
panorointinopeus

0,2°/s - 120°/s

Vaihteleva
kallistusnopeus

0,2°/s - 60°/s

Esiasetettu nopeus 120°/s

Esiasetettu tarkkuus tyypillisesti 0,17°

Suhteellinen
panorointi/kallistus
suhteessa
tarkennukseen

Kyllä

Zoomin
liikkumisnopeus

<5 sekuntia (optisesta laajakulmasta
optiseen TELEen)

<7,5 sekuntia (optisesta laajakulmasta
optiseen TELEen)

Kuuluva ääni <65 dB

Sähköominaisuudet

Käyttöjännite 21–30 VAC, 50/60 Hz
ja/tai
Ethernet High PoE -kaapeliliitäntä (56
VDC)

Virrankulutus (vakiomalli) Ilman valaisinta: korkeintaan 40 W
Valaisimen kanssa: korkeintaan 70 W

Tiedonsiirron / Ohjelmiston ohjaus

Kameran määritys ja
ohjaus

Internet Explorer -selain versio 7.0 tai
uudempi, Bosch Configuration Manager,
Bosch Video Management System (BVMS),
Bosch Video Client (BVC) tai kolmannen
osapuolen ohjelmiston tuki

Ohjelmiston päivitys Verkon laiteohjelmiston päivitys

Verkko

Standardit /
videokuvan pakkaus

H.264 (ISO/IEC 14496‑10), M‑JPEG, JPEG

Suoratoisto Neljä (4) suoratoistoa, joiden kuvataajuutta ja
tarkkuutta voi määrittää erikseen:

• Kaksi (2) erikseen määritettävää H.
264-tallennuskaistaa

• Kaksi (2) ei-tallentavaa kaistaa
(profiilit)
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Kaista 1 (tallennus) Vaihtoehdot:
- H.264 MP SD
- H.264 MP 720p25/30, kiinteä
- H.264 MP 1080p25/30, kiinteä
- H.264 MP 720p50/60, kiinteä

Kaista 2 (tallennus) Vaihtoehdot vaihtelevat kaistan 1 valinnan
mukaan.
Vaihtoehdot, kun kaistalle 1 on valittu ”H.264
MP 1080p25/30, kiinteä”:
- Kopioi kaista 1
- H.264 MP SD
- H.264 MP 720p8/10, kiinteä
- H.264 MP 1080p4/5, kiinteä
- H.264 MP, pysty (rajattu)
- H.264 MP D1 4:3 (rajattu)
Vaihtoehdot, kun kaistalle yksi on valittu ”H.264
MP 720p25/30, kiinteä”:
- H.264 MP SD
- H.264 MP 720p25/30, kiinteä
- H.264 MP, pysty (rajattu)
- H.264 MP D1 4:3 (rajattu)
- H.264 MP 1280x960 (rajattu)
Vaihtoehto, kun kaistalle 1 on valittu ”H.264 MP
SD”: H.264 MP SD

Muut kuin
tallennusprofiilit

Kaksi (2) kaistaa, vain I-kuvakaista
Vaihtoehdot ovat:
- HD Image Optimized (HD-kuvaoptimoitu)
- HD Balanced (HD-balansoitu)
- HD Bit Rate Optimized (HD-
siirtonopeusoptimoitu)
- SD Image Optimized (SD-kuvaoptimoitu)
- SD Balanced (SD-balansoitu)
- SD Bit Rate Optimized (SD-
siirtonopeusoptimoitu)
- DSL Optimized (DSL-optimoitu)
- 3G Optimized (3G-optimoitu)

Tarkkuus (V x P)

720p HD 1280 x 720

432p SD 768 x 432

288p SD 512 x 288

144p SD 256 x 144

Yhteyskäytännöt IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (v1,
MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS
(DynDNS.org, selftHOST.de, no-ip.com),
SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS),
LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest
authentication

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, vuorosuuntaisuuden
tai täyden kaksisuuntaisuuden tunnistava

Salaus TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES

Ethernet-liitin RJ45

Yhteydet ONVIF Profile S, Auto-MDIX

Kuvasarjarakenne
(GOP)

IP, IBP, IBBP

Siirtonopeus 9,6 kb/s–6 Mb/s

Kokonaisviive (IP) 240 ms

Sekalaista

Sektorit/
nimeäminen

16 itsenäistä sektoria, jokaiselle 20-merkkinen
nimi

Peitetyt sektorit 24 erikseen määritettävää peitettyä sektoria

Virtuaalinen
peitetekniikka

24 erikseen määritettävää peitettä, joilla voi
peittää alueen osia (taustalla tapahtuvan liikkeen,
kuten puiden huojunnan, sykkivät valot, vilkkaat
tiet), joita ei oteta huomioon analysoitaessa liikettä
älykästä seurantaa varten.

Esiasetukset 256, jokaiselle 20-merkkinen nimi

Valvontakierroks
et

Kahdenlaiset (2) kierrokset:
• Tallennettavat kierrokset – kaksi (2),

kokonaiskesto korkeintaan 30 minuuttia
(vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon
komentoja lähetetään tallennuksen aikana)

• Esiasetettu kierros – yksi (1), enintään
256 peräkkäistä näkymää ja (1) määritetty
enintään 64 näkymään

Tuetut kielet Englanti, tšekki*, hollanti, ranska, saksa, italia,
puola, portugali, venäjä*, espanja
* Saatavilla erillisenä kielipäivityksenä

Käyttäjän liitännät

Jännite, verkko Ilman valaisinta: RJ45 100BASE-TX Ethernet
High PoE midspan – 60 W (NPD-6001A) tai
95 W (NPD-9501A)
Valaisimen kanssa: High PoE 95 W midspan
(NPD-9501A)*

Jännite, kamera 24 VAC (virtalähde)

Video ja hallinta RJ45 100BASE-TX Ethernet 
RS-485 Simplex 9600 baudia (varattu MIC-
ALM-WAS-24:lle)

Hälytys/pesulaite 3-johtoinen RS-485

* High PoE -ratkaisun käyttöä varten on ostettava joko NPD-9501A tai
NPD-PSU-HPOE.

Ympäristötiedot

Ingress Protection -
luokitus / Standardi

IP68
NEMA 6P, kun asennuksessa on käytetty
MIC-DCA-kiinnitintä tai MIC-
seinäkiinnikettä
IP67-luokitus (kosteus ja pöly) kameran
pohjan liittimissä

Iskunsuojaus 
(IK-koodi tai
iskuluokitus)

IK10

Käyttölämpötila
(vakiomallit)

–40...+60 °C
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Kylmäkäynnistyslämpöti
la

(Vaatii 60 minuutin lämpenemisajan ennen
PTZ-toimintoja.)

Perusmallit –40 °C

Models for extreme low
temperature

–60 °C

Säilytyslämpötila –60...+70 °C

Kosteus 0–100 %

Tuulikuormitus 209 km/h (jatkuva)
(Puuskat jopa 290 km/h)
Tehokas tarkkailualue (EPA): 
0,044 m²

Tärinä IEC 60068-2-6, Fc: Tärinä
(sinimuotoinen), 20 m/s² (2,0 g)
Sinimuotoinen tärinätesti IAW MIL-
STD-167-1A

Isku IEC 60068-2-7, Ea: Isku, 20 g
Keskipainoisen vasaran iskuk IAW MIL-
S-901D

Rakenne

Mitat
(L x K x S) 
(Vakiomallit)

Ilman valaisinlisävaruste -lisävarustetta tai
aurinkosuojaa:
Pystyasennossa, ylösalaisin:
217,75 mm x 368,89 mm x 178,33 mm
Vinossa:
217,75 mm x 330,96 mm x 239,68 mm
 
Ilman valaisinlisävaruste -lisävarustetta, mutta
aurinkosuojan kanssa:
Pystyasennossa, ylösalaisin: 
217,75 mm x 372,20 mm x 178,33 mm
Vinossa: 
217,75 mm x 334,27 mm x 239,68 mm
 
valaisinlisävarusteen kanssa:
Pystyasennossa, ylösalaisin: 
217,75 mm x 439,91 mm x 178,33 mm
Vinossa: 
217,75 mm x 401,98 mm x 239,68 mm

Paino 6,7 kg

Ikkuna Temperoitu tasolasi

Valmistusmateria
ali

Valettu alumiini

Vakiovärit Musta (RAL 9005), valkoinen (RAL 9010) tai
harmaa (RAL 7001, saatavilla vain tietyillä
alueilla)

Vakioviimeistely Korroosiolta suojaava pintakäsittely,
jauhemaalattu, hiekkapuhallettu

Ikkunanpyyhin Vakiomallinen, pitkäikäinen silikonipyyhin

Aurinkosuoja Valinnainen, myydään erikseen

Vinoasennus käyttöpaikalla vinoon

Mittapiirrokset
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Sivunäkymä, mukana valaisin – vinossa

Tilaustiedot

Kestävä MIC-7130-PB4-teräväpiirtokamera
Kestävä 720p50/60 HD PTZ -päivä-/yökamera, 30x
zoom, erinomainen kuva hämärässä, IVA. Helppo
asentaa saranoidulla DCA-kiinnikkeellä (myydään
erikseen). Valinnainen valaisin (myydään erikseen).
Musta (RAL 9005). Hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-7130-PB4

Kestävä MIC-7130-PW4-teräväpiirtokamera
Kestävä 720p50/60 HD PTZ -päivä-/yökamera, 30x
zoom, erinomainen kuva hämärässä, IVA. Helppo
asentaa saranoidulla DCA-kiinnikkeellä (myydään
erikseen). Valinnainen valaisin (myydään erikseen).
Valkoinen, RAL 9010 Hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-7130-PW4

Kestävä MIC-7130-PG4-teräväpiirtokamera
Kestävä 720p50/60 HD PTZ -päivä-/yökamera, 30x
zoom, erinomainen kuva hämärässä, IVA. Helppo
asentaa saranoidulla DCA-kiinnikkeellä (myydään
erikseen). Valinnainen valaisin (myydään erikseen).
Harmaa (RAL 7001) Saatavilla vai tietyillä alueilla.
Hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-7130-PG4

Laitteiston lisävarusteet

MIC-ILB-100-valaisin, infrapuna-/valkoisen valon yhdis-
telmä, musta
valaisinlisävaruste MIC7000-sarjalle. Yhdistelmä
infrapuna- (850 nm) ja Valkoinen valo (6 700 K) -LED-
valoja.
Musta (RAL 9005). Hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-ILB-100

MIC-ILW-100-valaisin, infrapuna-/valkoisen valon yhdis-
telmä, valkoinen
valaisinlisävaruste MIC7000-sarjalle. Yhdistelmä
infrapuna- (850 nm) ja Valkoinen valo (6 700 K) -LED-
valoja.
Valkoinen, RAL 9010 Hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-ILW-100

MIC-ILG-100-valaisin, infrapuna-/valkoisen valon yhdis-
telmä, harmaa
valaisinlisävaruste MIC7000-sarjalle. Yhdistelmä
infrapuna- (850 nm) ja Valkoinen valo (6 700 K) -LED-
valoja.
Harmaa (RAL 7001) Saatavilla vai tietyillä alueilla.
Hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-ILG-100

High PoE Midspan, 95 W, yksiporttinen, vaihtovirta
High PoE, 95 W, yksiporttinen Midspan, vaihtovirta
Tilausnumero NPD-9501A

High PoE Midspan, 60 W, yksiporttinen, vaihtovirta
High PoE, 60 W, yksiporttinen PoE Midspan, vaihtovirta
Tilausnumero NPD-6001A

10 | MIC IP starlight 7000 HD



VG4-A-PSU1, 120 VAC:n virtalähde
Virtalähde ja muuntaja, 120 VAC:n tulo, AUTODOME-
tai MIC7000-sarjan PTZ-kameralle. Valkoinen,
kannellinen alumiinikotelo, luokitus IP66 ja IK 08.
Lähtö 100 W. Valinnainen tasausrengas (myydään
erikseen).
Tilausnumero VG4-A-PSU1

VG4-A-PSU2, 230 VAC:n virtalähdeyksikkö
Virtalähde ja muuntaja, 230 VAC:n tulo, AUTODOME-
tai MIC7000-sarjan PTZ-kameralle. Valkoinen,
kannellinen alumiinikotelo, luokitus IP66 ja IK 08.
Lähtö 100 W. Valinnainen tasausrengas (myydään
erikseen).
Tilausnumero VG4-A-PSU2

MIC7000-hälytys/pesulaitteen liitäntäyksikkö
Liitäntärasia hälyttimille ja pesupumppujen liitännöille
MIC7000-kameroille, 24 VAC. Iskunkestävä
polykarbonaattikotelo, jolla on IP67- ja NEMA 4X -
suojaluokitus, sekä neljä (4) vesitiivistä holkkia.
Harmaa (RAL 7035).
Tilausnumero MIC-ALM-WAS-24

MIC-DCA-HB MIC saranoitu DCA-kiinnike, musta
DCA-kiinnike MIC7000-kameralle. Saranan avulla
kameran voi ripustaa tilapäisesti asennuksen aikana,
jotta kaapelit ja johdot on helpompi kytkeä. Alumiini.
Kaksi M25-reikää kaapeloinnille/kaapeliholkeille.
Musta (RAL 9005). Hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-DCA-HB

MIC-DCA-HBA MIC saranoitu DCA-kiinnike sovittimella,
musta
DCA-kiinnike MIC7000-kameralle. Saranan avulla
kameran voi ripustaa tilapäisesti asennuksen aikana,
jotta kaapelit ja johdot on helpompi kytkeä. Alumiini.
Kaksi M25-reikää kaapeloinnille/kaapeliholkeille.
Sisältö: putkenkiinnitin (M25 uros 3/4 tuuman naaras-
NPT:hen) Saatavilla vai tietyillä alueilla.
Musta (RAL 9005). Hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-DCA-HBA

MIC-DCA-HW MIC saranoitu DCA-kiinnike, valkoinen
DCA-kiinnike MIC7000-kameralle. Saranan avulla
kameran voi ripustaa tilapäisesti asennuksen aikana,
jotta kaapelit ja johdot on helpompi kytkeä. Alumiini.
Kaksi M25-reikää kaapeloinnille/kaapeliholkeille.
Valkoinen, RAL 9010 Hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-DCA-HW

MIC-DCA-HWA MIC saranoitu DCA-kiinnike sovittimella,
valkoinen
DCA-kiinnike MIC7000-kameralle. Saranan avulla
kameran voi ripustaa tilapäisesti asennuksen aikana,
jotta kaapelit ja johdot on helpompi kytkeä. Alumiini.
Kaksi M25-reikää kaapeloinnille/kaapeliholkeille.
Sisältö: putkenkiinnitin (M25 uros 3/4 tuuman naaras-
NPT:hen) Saatavilla vai tietyillä alueilla.
Valkoinen, RAL 9010 Hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-DCA-HWA

MIC-DCA-HG MIC saranoitu DCA-kiinnike, harmaa
DCA-kiinnike MIC7000-kameralle. Saranan avulla
kameran voi ripustaa tilapäisesti asennuksen aikana,
jotta kaapelit ja johdot on helpompi kytkeä. Alumiini.
Kaksi M25-reikää kaapeloinnille/kaapeliholkeille.
Harmaa (RAL 7001) Saatavilla vai tietyillä alueilla.
Hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-DCA-HG

MIC-DCA-HGA MIC saranoitu DCA-kiinnike sovittimella,
harmaa
DCA-kiinnike MIC7000-kameralle. Saranan avulla
kameran voi ripustaa tilapäisesti asennuksen aikana,
jotta kaapelit ja johdot on helpompi kytkeä. Alumiini.
Kaksi M25-reikää kaapeloinnille/kaapeliholkeille.
Sisältö: putkenkiinnitin (M25 uros 3/4 tuuman naaras-
NPT:hen) Saatavilla vai tietyillä alueilla.
Harmaa (RAL 7001). Hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-DCA-HGA

MIC-WMB-BD-seinäasennussarja, musta
Seinäasennussarja, musta, hiekkapuhallettu (RAL9005)
Tilausnumero MIC-WMB-BD

MIC-WMB-WD-seinäasennussarja, valkoinen
Seinäasennussarja, valkoinen, hiekkapuhallettu
(RAL9010)
Tilausnumero MIC-WMB-WD

MIC-WMB-MG seinäkiinnike, harmaa
Seinäkiinnike. Hopeanharmaa (RAL 7001, vain tietyillä
alueilla), hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-WMB-MG

MIC-PMB-tankopidike
Tankokiinnike (sis. 2 x 455 mm:n ruostumattomasta
teräksestä valmistetut nippusiteet, tangon läpimitta
75–145 mm)
Tilausnumero MIC-PMB

MIC-CMB-BD-kulma-asennuskiinnike, musta
Kulma-asennuskiinnike, musta, hiekkapuhallettu
(RAL9005)
Tilausnumero MIC-CMB-BD

MIC-CMB-WD-kulma-asennuskiinnike, valkoinen
Kulma-asennuskiinnike, valkoinen, hiekkapuhallettu
(RAL9010)
Tilausnumero MIC-CMB-WD

MIC-CMB-MG kulmakiinnike, harmaa
Kulmakiinnike, hopeanharmaa (RAL 7001, vain tietyillä
alueilla), hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-CMB_MG

MIC-SPR-BD-asennuslevy, musta
Alumiininen asennuslevy tiilipinnoille, musta,
hiekkapuhallettu (RAL9005)
Tilausnumero MIC-SPR-BD
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MIC-SPR-WD-asennuslevy, valkoinen
Alumiininen asennuslevy tiilipinnoille, valkoinen,
hiekkapuhallettu (RAL9010)
Tilausnumero MIC-SPR-WD

MIC-SPR-MG asennuslevy, harmaa
Alumiinista valmistettu asennuslevy tiilipinnoille.
Hopeanharmaa (RAL 7001, vain tietyillä alueilla),
hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-SPR-MG

Matala putkenkiinnitin MIC-SCA-BD, musta
Matala putkenkiinnitin MIC-WMB:lle, MIC-PMB:lle tai
MIC-SPR:lle, musta, hiekkapuhallettu (RAL9005)
Tilausnumero MIC-SCA-BD

Matala putkenkiinnitin MIC-SCA-WD, valkoinen
Matala putkenkiinnitin MIC-WMB:lle, MIC-PMB:lle tai
MIC-SPR:lle, valkoinen, hiekkapuhallettu (RAL9010)
Tilausnumero MIC-SCA-WD

MIC‑SCA‑MG putkenkiinnitin, harmaa
Putkenkiinnitin malleille MIC-WMB, MIC-PMB ja MIC-
SPR. Hopeanharmaa (RAL 7001, vain tietyillä alueilla),
hiekkapuhallettu.
Tilausnumero MIC-SCA-MG

MIC-67SUNSHLD
Kolmiosainen valettu aurinkosuoja MIC7000-kameroille
– 1 alakuori, 2 yläkuorta (1 valaisinlisävarusteen
ympärille). Valkoinen.
Tilausnumero MIC-67SUNSHLD

MIC7000 IP67 liitinpaketti, sisältää 5 kpl
Tilausnumero MIC-IP67-5PK

MIC-WKT-IR-pesulaitesarja
Pesulaitesarja: MIC400- ja MIC412-infrapunamallit
(sisältää pesulaitteen suuttimen ja kiinnikkeet
seinäasennusta ja 4 tuuman jakokehän alustaa varten)
Tilausnumero MIC-WKT-IR

 

12 | MIC IP starlight 7000 HD

Edustaja:

Finland:     
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi

    

© Robert Bosch Oy 2015 | Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta
9437875723 | fi, V6, 11. Touko 2015


