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1 Veiligheid
1.1 Over deze handleiding

Deze handleiding is met grote zorg samengesteld en de informatie hierin is grondig
geverifieerd. De tekst was op het moment van het ter perse gaan correct en volledig. Door de
voortdurende ontwikkeling van de producten kan de inhoud van de gebruikershandleiding
zonder kennisgeving veranderen. Bosch Security Systems aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade die direct of indirect voortvloeit uit gebreken, onvolledigheden of afwijkingen
tussen de gebruikershandleiding en het beschreven apparaat.

1.2 Juridische informatie
Auteursrecht
Deze handleiding is intellectueel eigendom van Bosch Security Systems en is auteursrechtelijk
beschermd. Alle rechten voorbehouden.
Handelsmerken
Alle productnamen van hardware en software in dit document zijn waarschijnlijk
gedeponeerde handelsmerken en dienen als zodanig te worden behandeld.

1.3 Veiligheidsmaatregelen
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen en opmerkingen gebruikt om aandacht
te vestigen op bijzondere omstandigheden:

Gevaar!
Hoog risico: dit pictogram wijst op een gevaarlijke situatie, zoals "gevaarlijke spanning" in het
product. Indien deze situatie niet wordt vermeden, leidt dit tot een elektrische schok en
ernstig of dodelijk letsel.

!

Waarschuwing!
Middelhoog risico: wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien deze situatie niet wordt
vermeden, kan dit lijden tot licht of middelzwaar letsel.

!

Voorzichtig!
Laag risico: wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien deze situatie niet wordt
vermeden, kan materiële schade ontstaan of bestaat het risico dat het apparaat zelf wordt
beschadigd.

Aanwijzing!
Dit pictogram wijst op informatie of gedragsregels die direct of indirect van belang zijn voor
de veiligheid van personeel of de bescherming van materiële goederen.
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1.4 Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem voor gebruik alle
waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningsvoorschriften in acht.

!

Voorzichtig!
OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERLAGEN, DIENT U DE VOEDING LOS TE
KOPPELEN BIJ INSTALLATIE VAN DE CAMERA.

!

Waarschuwing!
INSTALLATIE MAG UITSLUITEND WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERD
PERSONEEL EN IN OVEREENSTEMMING MET DE NATIONALE ELEKTRISCHE NORMEN, ANSI/
NFPA, CANADESE ELEKTRISCHE NORMEN EN PLAATSELIJKE NORMEN VOOR ALLE OVERIGE
LANDEN.

!

Waarschuwing!
EXTERNE BEKABELING MOET DOOR EEN PERMANENT GEAARDE METALEN BUIS WORDEN
GELEID.

– Open de camera niet. Anders vervalt de garantie.

1.5 Ondersteuning en klantenservice
Als deze apparatuur moet worden gerepareerd, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde
servicecentrum van Bosch Security Systems voor toestemming tot retourzending en
aanwijzingen voor het vervoer.
Service Centers
USA
Telefoon: 800-366-2283 of 585-340-4162
Fax: 800-366-1329
E-mail: cctv.repair@us.bosch.com
Klantenservice
Telefoon: 888-289-0096
Fax: 585-223-9180
E-mail: security.sales@us.bosch.com
Technische Ondersteuning
Telefoon: 800-326-1450
Fax: 585-223-3508 of 717-735-6560
E-mail: technical.support@us.bosch.com
Reparatiecentrum
Telefoon: 585-421-4220
Fax: 585-223-9180 of 717-735-6561
E-mail: security.repair@us.bosch.com
Canada
Telefoon: 514-738-2434
Fax: 514-738-8480
Europa, Midden-Oosten en Afrika
Raadpleeg uw lokale distributeur of uw accountmanager van Bosch Security Systems. Gebruik
deze link:
http://www.boschsecurity.com/startpage/html/europe.htm
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Azië en de Pacific
Raadpleeg uw lokale distributeur of uw accountmanager van Bosch Security Systems. Gebruik
deze link:
http://www.boschsecurity.com/startpage/html/asia_pacific.htm

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde vestiging van Bosch
Security Systems of onze website bezoeken: www.boschsecurity.nl
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2 Uitpakken
– Deze apparatuur moet met zorg worden uitgepakt en behandeld. Controleer de

buitenkant van de verpakking op zichtbare schade. Als een onderdeel transportschade
blijkt te hebben opgelopen, dient u dit onmiddellijk te melden aan de expediteur.

– Controleer of alle onderdelen van de onderstaande Onderdelenlijst zijn meegeleverd.
Ontbreken er onderdelen, neem dan contact op met de vertegenwoordiger of
klantenservice van Bosch Security Systems.

– Gebruik dit product niet, als een van de componenten beschadigd is. Neem contact op
met Bosch Security Systems in geval van beschadigde goederen.

– De originele doos is de veiligste verpakking om de unit te transporteren. Deze doos dient
u te gebruiken als u de unit voor onderhoud opstuurt. Bewaar deze daarom voor
eventueel later gebruik.

!

Voorzichtig!
Wees extra voorzichtig bij het optillen of verplaatsen van MIC440 camera's vanwege hun
gewicht (15,5 kg).

2.1 Onderdelenlijst

Aantal Onderdeel

1 MIC440 met gekoppelde Exd DCA

1 Beknopte installatiehandleiding

1 MIC Series 440 Installatiehandleiding

1 Converterkit voor USB naar RS-485

4 Roestvrijstalen schroeven M3 x 25 mm

1 Nebar-pakking

2.2 Aanvullende producten vereist
Bevestigingsaccessoires worden afzonderlijk door Bosch verkocht. (Raadpleeg het hoofdstuk
Productbeschrijving voor een lijst.) Gebruikers moeten alle bedrading/bekabeling voor
voeding, video en telemetrie leveren.
De volgende tabel bevat extra producten, die apart worden verkocht door Bosch, die nodig
zijn om elke MIC-camera te laten functioneren:

Aantal Product Onderdeelnummer Grootte

1 per camera Afgeschermde composiet kabel voor MIC-
camera's
(Zie de modelnummers en de lengtes aan de
rechterkant.)

MIC-CABLE-2M 2 m

MIC-CABLE-10M 10 m

MIC-CABLE-20M 20 m

MIC-CABLE-25M 25 m

Aantal Product Onderdeelnummer

1 per camera Voedingseenheid voor MIC-camera's
MIC-240PSU-2, 
MIC-115PSU-2,
MIC-24PSU-2
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!

Waarschuwing!
Deze voedingseenheden zijn NIET explosiebestendig en moeten buiten de gevaarlijke
omgeving worden geïnstalleerd.

2.3 Extra gereedschap benodigd
De volgende tabel geeft een overzicht van extra gereedschap (niet door Bosch geleverd) dat
mogelijk benodigd is om een MIC-camera te installeren:

Aantal Onderdeel

1 13 mm sleutel voor de bevestigingsbouten

1 3 mm schroevendraaier voor de aansluitklemmen in de MIC-voedingseenheid

1 8 mm schroevendraaier voor kruiskopschroeven voor de behuizing van de MIC-
voedingseenheid

1 Siliconenafdichtmiddel voor een waterdichte pakking [als er geen gebruik
wordt gemaakt van de Nebar-pakking]

1 Rol PTFE-tape



10 nl | Productbeschrijving MIC440 Explosion-protected Camera

2015.10 | 8.2 | Operation Manual Bosch Security Systems

3 Productbeschrijving
MIC Series 440-camera´s zijn hoogwaardige, weerbestendige, robuuste, dag/nacht-camera´s
met volledige PTZ-functionaliteit en zijn ontwikkeld om een betrouwbare, robuuste en
hoogwaardige bewakingsoplossing te bieden voor extreme beveiligingstoepassingen.
MIC440-modellen hebben een 18x of 36x optische zoom (12x digitaal) en flexibele
montageopties (rechtop of omgekeerd) voor het perfecte zichtveld.
-camera´s voldoen aan de vereisten van ATEX Directive 94/9/ EC Exd IIC T6 en CSA Class I,
Division 1, Groups CD, Class II, Division 1, Groups EFG, T6 voor veilig gebruik in explosieve
omgevingen, zoals in de olie-, gas- en chemische industrie en petrochemische raffinaderijen.
MIC-camera's zijn gemaakt met precisietechniek, voldoen aan veeleisende normen en bieden
tal van voordelen ten opzichte van traditionele dome- en PTZ-camera's. Voor de
toonaangevende IP68-norm is de compacte, vandalismebestendige camerabehuizing van
gegoten aluminium vooraf behandeld en vervolgens geschilderd met polyester verf met
poedercoating (zwart, wit of grijs). Koolborstelloze motortechnologie staat garant voor zeer
betrouwbare werking met een volledige draaicirkel van 360° en een kantelhoek van maximaal
320°. Het optisch perfecte, vlakke venster met geïntegreerde wisser levert haarscherpe
beelden, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden.
Alle MIC camera's zijn standaard uitgerust met een siliconenwisserblad met een lange
levensduur, dat op een veerbelaste arm is gemonteerd.
In de volgende tabel worden de optionele accessoires voor MIC camera's vermeld. Raadpleeg
de specificatiebladen van elk accessoire voor meer informatie. Sommige accessoires zijn
mogelijk niet in alle regio's verkrijgbaar.

Accessoires Omschrijving

MIC-DCA Diepe kabeladapter

MIC-SCA Ondiepe kabeladapter

MIC-CMB Hoekmontagebeugel

MIC-PMB Mastmontagebeugel

MIC-WMB Wandmontagebeugel

MIC-SPR Spreidarm

MIC-ALM Alarmkaart en sproeierpompaandrijvingskaart voor voedingseenheid zonder
IR; 8 ingangen

MIC-WKT Sproeierset met montagebeugel, sproeierkop en
sproeierpompaandrijvingskaart.

MIC-BP4 Bosch BiPhase-omvormerkaart voor MIC-voedingseenheden met een
beschikbaar uitbreidingsslot.

MIC440SUNSHIELD
Een tweedelige plastic zonnekap voor extra beveiliging van MIC-camera's in
een zonnige klimaat, wordt geleverd met roestvrijstalen nokken, sproeiers en
bevestigingsschroeven.
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4 Installatie van een MIC440-camera
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de installatie van een MIC440-camera.

!

Voorzichtig!
De MIC440-camera is ontworpen voor gebruik met ontvlambare gassen en dampen en valt in
de apparatuurgroepen IIA, IIB en IIC en temperatuurklasse T6. Het product is gecertificeerd
voor gebruik bij een omgevingstemperatuur in het bereik van -20°C tot +60°C en mag niet
worden gebruikt buiten dit bereik.

Een MIC440-camera is gecertificeerd voor installatie in een gevaarlijk gebied, maar de
voedingseenheid niet. De voedingseenheid zelf kan worden geïnstalleerd in een niet-gevaarlijk
gebied of in een gevaarlijk gebied. Als de voedingseenheid wordt geïnstalleerd in een
gevaarlijke gebied, moet deze in een behuizing worden geplaatst die is gecertificeerd voor
gebruik in gevaarlijke gebieden.

!

Waarschuwing!
EXTERNE BEKABELING MOET DOOR EEN PERMANENT GEAARDE METALEN BUIS WORDEN
GELEID.

4.1 Montage van de wartel en kabel
De MIC composiet kabel (8 mm) die is vereist om de MIC440 aan te sluiten op de voeding,
bestaat uit twee paren van 24 AWG plus 4 kernen van 22 AWG, 2 kernen van 24 AWG en een
coax kern voor het videosignaal, tot een maximale afstand van 25 m.

!

Waarschuwing!
Bosch raadt u aan de kabel op de voeding aan te sluiten voordat de voeding wordt
gemonteerd.

Voer de volgende stappen uit om de wartel en de kabel te monteren:
1. Verwijder de 4 zeskantbouten M8 waarmee de kabelbuisadapter (DCA) is bevestigd aan

de MIC440-eenheid. Verwijder de DCA.
2. Leid de niet-afgesloten uiteinden van de composiet kabel door het schroefgat van 20 mm

in de DCA. Laat binnenin ongeveer 100 mm kabel vrij voor aansluiting op de 12-wegs
kabelconnector.

3. Schroef de Exd-wartel op de DCA en laat binnen in de DCA ongeveer 100 mm kabel vrij
om de kabelconnector gemakkelijk te kunnen aansluiten op de connector in de sokkel van
de MIC-eenheid.

4. Sluit de 12-wegs kabelconnector aan op de overeenkomstige connector in de sokkel van
de MIC-eenheid.

5. Zorg ervoor dat de connector goed vastzit in de aangegoten stekker van de camera. Draai
de schroefring ongeveer twee en een halve slag om de twee helften van de connectoren
goed op elkaar vast te zetten.

6. Bevestig de DCA op de MIC440-eenheid; draai de 4 zeskantbouten M8 vast.
7. Zorg ervoor dat er geen kabels verstrikt zijn.
8. Zorg ervoor dat de kabel wat speling heeft in de DCA en haal vervolgens de Exd-wartel

aan en dicht hem af volgens de instructies bij de wartel. De eenheid met de extra kabel is
nu gereed voor installatie.
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4.2 De voedingseenheid installeren en configureren in een niet-
gevaarlijk gebied
In de volgende afbeelding ziet u een installatie van een MIC-voedingseenheid voor MIC440 in
een niet-gevaarlijk gebied. Let erop dat de camera zelf is geïnstalleerd in een gevaarlijk gebied.

Afbeelding 4.1: Installatie van MIC-voedingseenheid in een niet-gevaarlijk gebied

Nr. Omschrijving

1 MIC440-camera

2 Exd-wartel

3 Composiet kabel in metalen buis

4 Afstand van maximaal 25 mm

5 Gevaarlijk gebied

6 Exd-barrière

7 Niet-gevaarlijk gebied

8 Standaard MIC-voedingseenheid

4.3 De voedingseenheid installeren en configureren in een
gevaarlijk gebied

!

Voorzichtig!
Elke aansluiteenheid of behuizing die wordt gebruikt voor de montage van de voeding of het
scheiden van kabelkernen, MOET de juiste kwaliteit hebben voor de installatie. Behuizingen
van MIC-voedingseenheden zijn niet conform Exd en moeten in een gecertificeerde behuizing
worden geplaatst bij installatie in een gevaarlijk gebied.
Voor extra bescherming in een gevaarlijk gebied moeten extern geschikte metalen buizen
worden gebruikt voor de composiet kabel om de voeding aan te sluiten op de Exd-wartel (niet
meegeleverd) in de MIC DCA (Deep Conduit Adapter).
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Bij installatie van de voedingseenheid in een gevaarlijk gebied moet de standaardbehuizing van
de voedingseenheid worden geplaatst in een geschikte gecertificeerde behuizing en vier (4)
Exd-wartels (niet meegeleverd). De PCB van de voeding wordt gewoonlijk, door een ander
bedrijf, in een Exd-behuizing geplaatst die is gecertificeerd en naar de klant wordt verzonden.
Volg alle instructies van de fabrikant bij het installeren van Exd-behuizing van derden.
In de volgende afbeelding ziet u een standaardinstallatie van een MIC440 en een MIC-
voedingseenheid in een gevaarlijk gebied. Let erop dat de voedingseenheid is geïnstalleerd in
een behuizing die is gecertificeerd voor gebruik in gevaarlijke gebieden.

Afbeelding 4.2: Installatie van MIC-voedingseenheid in een gevaarlijk gebied

Nr. Omschrijving

1 MIC440-camera

2 MIC440 DCA

3 MIC-wandmontagebeugel (niet meegeleverd)

4 Exd-wartel
Exd-wartel (niet meegeleverd; installateur bepaalt welke past op binnenkomende buis)

5 MIC composiet kabel (lengte moet worden bepaald; maximaal 25 m) in metalen buis (niet meegeleverd)

6 MIC-voedingseenheid

7 Gevaarlijk gebied

8 Niet-gevaarlijk gebied

9 Exd-behuizing gecertificeerd voor gevaarlijke gebieden (niet meegeleverd)
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4.4 Uitbreiding van MIC-voedingseenheid
Gebruikers kunnen de afstand tussen de MIC-camera MIC-voedingseenheid verlengen met
behulp van twee aansluitdozen (door gebruiker geleverd). De dozen moeten weerbestendig of
explosiebestendig zijn, afhankelijk van het model en de fysieke locatie van de doos. De tweede
aansluitdoos is vereist om de lengte van de kabel te verkorten en het aantal buisaansluitingen
van de MIC-voedingseenheid te verkleinen.
Alle kabels die buitenshuis worden gebruikt, moeten een UV-bestendige buitenmantel hebben
of in een permanent geaarde metalen buis worden geïnstalleerd. Zie onderstaande tabel voor
de maximale afstand en de aanbevolen draaddiameter voor elke camera. De maximale afstand
is de afstand tussen de twee door de gebruiker geleverde aansluitdozen.

Draaddiameter 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG

Maximale afstand in meters 46 (151) 73 (240) 116 (381) 185 (606)

Maximaal aantal watt, MIC440 = 25,2.

Afbeelding 4.3: Uitbreiding van MIC-voedingseenheid met twee (2) door gebruiker geleverde aansluitdozen (weerbestendig of

explosiebestendig, afhankelijk van model en fysieke locatie)

Nummer Omschrijving

1 Head-end-regelsysteem

2 Standaardkabels en -voeding

3 MIC-voedingseenheid

4 Standaard MIC composiet kabel (MAXIMAAL 2 meter)* in metalen buis

5 Eerste door gebruiker geleverde aansluitdoos (weerbestendig of
explosiebestendig). 
Zie de waarschuwingen aan het begin van het subhoofdstuk.)

6 RG59U coax

7 RS-485 (2- of 4-draads afgeschermde twisted pair geaard)

8 Voedingsdraden die de maximale afstand bepalen. 
Zie onderstaande tabel voor beperkingen.
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Nummer Omschrijving

9 Tweede door gebruiker geleverde aansluitdoos (weerbestendig of
explosiebestendig). 
Zie de waarschuwingen aan het begin van het subhoofdstuk.)
Deze tweede doos is vereist om de lengte van de kabel te verkorten en het aantal
buisaansluitingen van de MIC-voedingseenheid te verkleinen.

10 Standaard MIC composiet kabel (MAXIMAAL 2 meter)* in metalen buis
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5 Elektrische aansluitingen
5.1 Informatie over de MIC afgeschermde composiet kabel

Alle aansluitingen (voeding, telemetrie, video) op de MIC-camera worden tot stand gebracht
via de schroefklemmen van de MIC-voeding. MIC afgeschermde composiet kabels zijn
meeraderige kabels van verschillende lengte (en met een kabeldiameter van 14 - 18) voorzien
de MIC PSU en MIC-camera's van alle aansluitingen voor voeding, video en telemetrie. De
uiteinden van de kabels zijn standaard voorzien van een vrouwelijke connector (12-pins) aan
één uiteinde, die past op de mannelijke connector van de chassismodule van de camera. Het
andere uiteinde van de kabel is voorzien van vrije (niet afgesloten) kabels voor bedrading in de
klemmen van de MIC PSU. De composiet kabel bestaat uit twee paren van 24 AWG plus 4
kernen van 22 AWG, 2 kernen van 24 AWG en een coaxkern voor het videosignaal tot een
maximale afstand van 25 m.

Aanwijzing!
Gebruik van de afgeschermde composiet kabel voor afstanden tussen de MIC-camera en de
MIC-voedingseenheid groter dan 25 m wordt door Bosch Security Systems afgeraden.

Voor installaties waarin de camera meer dan 25 m van de voeding verwijderd is, raadt Bosch
aan een kabel van 2 m kabel aan te sluiten op een aansluitdoos (met Exd-classificatie voor
MIC440) met afzonderlijke kabels voor telemetrie, video en voeding en de juiste bedrading om
de afstand te vergroten.

!

Waarschuwing!
Bosch raadt u aan de kabel op de voeding aan te sluiten voordat de voeding wordt
gemonteerd.

Afgeschermde MIC composiet kabel vóór aansluiting op een MIC440-camera

Afgeschermde MIC composiet kabel aangesloten op een MIC440-camera

5.2 Kleurcodering van composiet kabels
De standaard kleurcodering voor MIC composiet kabels is als volgt:
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Afbeelding 5.4: Opengewerkte tekening van de aansluitingen van de composiet kabel

Connectorpin
camerakabel

Naam van signaal Omschrijving Kleur
kabeldraad

1 Washer Drive Rtn Aansluiting randapparatuur Grijs

2 Tamper Sw Rtn Aansluiting randapparatuur Bruin

3 Washer Drive Sproeiersignaal Oranje

4 Tamper Sw Alarmcommunicatie Zwart

5 Video Return Videosignaalaarde Afschermin
g van
coaxkabel

6 Video-uitgang Video-uitgang controlekamer Kern van
coaxkabel

7 Full-duplex Tx B+ Telemetrie I/O naar
RS-422/485

Paars

8 Full-duplex Tx A- Telemetrie I/O naar
RS-422/485

Blauw

9 0v Aarding Afschermin
g

10 Full-duplex Rx A-
Half-duplex Tx/Rx A

Telemetrie I/O naar
RS-422/485

Geel

11 Full-duplex Rx B+
Half-duplex Tx/Rx B

Telemetrie I/O naar
RS-422/485

Wit

12 Power Input 2 Laagspanning voedingsingang Groen

13 Power Input 1 Laagspanning voedingsingang Rood

Video-uitvoersignaal voldoet aan CCIR PAL of NTSC 1V composietindeling. Alle
telemetriesignalen voldoen aan de norm RS-485 / RS-422. De eenheid bewaakt voortdurend
binnenkomende telemetrie, zowel in full- als in half-duplexmodus.
In full-duplexmodus zijn de Tx-pennen tri-state, behalve tijdens de transmissie. Dit kan
problemen veroorzaken bij aansluiting op bepaalde glasvezel omvormers. Raadpleeg de
opmerkingen voor ingebruikname voor manieren om deze problemen op te lossen. In 2-draads
half-duplexmodus (RS-485) worden de Rx-pennen gebruikt om gegevens te verzenden naar de
MIC440.
De sproeieraansluitingen kunnen worden gebruikt voor de bediening van een relay in de
voedingseenheid, dat op zijn beurt een pomp kan activeren.
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6 De montageplaats en -positie selecteren
6.1 Overzicht van montageplaats

Camera's uit de MIC-serie zijn ontworpen voor eenvoudige montage op verschillende locaties
zoals direct aan gebouwen en masten voor CCTV-apparatuur. Bosch verkoopt een volledige
reeks montagebeugels die zodanig zijn ontworpen dat de een camera optimaal gezichtsveld
krijgt.
De meest gebruikte montageplaats is de top van een mast voor CCTV-apparatuur die zorgt
voor een stevig montageplatform om camerabewegingen tot een minimum te beperken.
Bovendien heeft het camerachassis een grote behuizing voor randapparatuur waaronder de
voedingseenheden.
De camera kan ook worden gemonteerd aan de zijkant van een lichtmast of een ander soort
mast of een vergelijkbare zuilvormige constructie met behulp van de mastmontagesteun (MIC-
PMB). Houd er rekening mee dat lichtmasten vaak bewegen en dus niet onder alle
omstandigheden een geschikt platform zijn voor alle applicaties.
Andere geschikte locaties voor montage van de camera aan een gebouw zijn het dak, de
zijkant (wand) of de hoek van een gebouw en ook een locatie onder de dakrand.
De drie afbeeldingen hieronder illustreren de opstelling van montagebeugels voor het
installeren van een MIC-camera. De camera (niet weergegeven) is bevestigd aan de kom van
de MIC-WMB.

Afbeelding 6.5: Voorbeeld van mastmontage (van links naar rechts: mastmontagebeugel (MIC-PMB) [2

montageblokken, 2 mastbanden en 1 montageplaat], ondiepe kabelbuisadapter (MIC SCA) en

wandmontagebeugel (MIC-WMB))
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Afbeelding 6.6: Voorbeeld van wandmontage (van links naar rechts: wandmontagebeugel (MIC-WMB),

ondiepe kabelbuisadapter (MIC-SCA) en spreidarm (MIC-SPR))

Afbeelding 6.7: Voorbeeld van hoekmontage (van links naar rechts: wandmontagebeugel (MIC-WMB), ondiepe kabelbuisadapter

(MIC-SCA) en hoekmontagebeugel (MIC-CMB))
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6.2 Kies de montageplaats
1. Kies de montagelocatie.
Kies een veilige installatielocatie en montagepositie voor het apparaat. Idealiter is dit een
locatie waar het apparaat niet met opzet of per ongeluk kan worden beïnvloed.
Zorg dat de locatie zich op de juiste afstand van de elektriciteitskabels en bliksemafleiders
bevindt, conform NEC725 en NEC800 (CEC-richtlijn 16-224 en CEC Sectie 60).
Installeer het apparaat niet in de buurt van:
– warmtebronnen
– bovengrondse elektriciteitskabels, stroomcircuits, elektrische verlichting of op plaatsen

waar het daarmee in aanraking kan komen
4 Zorg ervoor dat het montagevlak sterk genoeg is om het gecombineerde gewicht van de

camera en de bevestigingsmiddelen (die afzonderlijk verkrijgbaar zijn) onder alle
verwachte omstandigheden van belasting, trilling en temperatuur te kunnen dragen.

Aanwijzing!
MIC camera's moeten worden bevestigd op een van de volgende oppervlakken:
- beton (massief/gegoten)
- gemetselde betonnen unit (betonblokken)
- bakstenen (alle types)
- metaal (staal/aluminium, minimaal 1/8-inch dik)

!

Voorzichtig!
Risico van blikseminslag
Als de camera is geïnstalleerd op een locatie waar blikseminslag mogelijk is, raden wij u aan
om binnen 0,5 m van de camera en minstens 1,5 m hoger dan de camera een aparte
bliksemafleider te installeren. Een goede aansluiting voor aarding met de camerabehuizing
zelf zorgt voor bescherming tegen beschadiging door secundaire inslagen. De constructie van
de behuizing zelf is bestand tegen secundaire inslagen. Als de correcte bliksemafleiding wordt
geplaatst, voorkomt u schade aan de interne elektronica of de camera.

6.3 Kies de montagepositie
2. Na het selecteren van de montageplaats, kiest u de juiste montagepositie.
Camera´s uit de MIC-serie zijn ontwikkeld om rechtop (recht omhoog, 90°) of omgekeerd
(recht omlaag, 90°) te worden gemonteerd. De onderstaande afbeeldingen illustreren de juiste
en onjuiste montageposities van MIC camera's.

Juiste montagepositie van
MIC-camera - rechtop, omgekeerd

Onjuiste montagepositie van MIC-camera
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6.4 De montagebeugels installeren
3. Installeer de montagebeugels.
Neem alle veiligheidsvoorschriften en alle ter plaatse geldende bouwvoorschriften in acht.
Raadpleeg de instructies in de installatiehandleiding voor het installeren van de MIC serie
montagebeugels.
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7 De camera monteren
volg deze stappen om een camera uit de MIC-serie te monteren:

!

Waarschuwing!
Let er hierbij op dat u de lak op de behuizing van de camera of de steun niet beschadigt.

1. Til de camera voorzichtig op tot de montageplaats.
2. Sluit het uiteinde van de vrouwelijke kabelconnector (12-pins) van de afgeschermde
composiet kabel aan op de mannelijke stekker in het chassis van de camera. Schroef de huls
van de kabelconnector vast op de connector tot hij stevig vastzit (circa vier (4) slagen vanaf
het moment dat de schroefdraad aangrijpt).
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8 De camera aarden
Aard de MIC-camera aan metaal dat op of aan de beugel vastzit.

!

Waarschuwing!
De camera moet geaard zijn om te voldoen aan de EMC-immuniteitsnormen.

Sluit de camera aan op de aarde met een van de meegeleverde bevestigingsbouten. Aard de
camera slechts op één punt, om te voorkomen dat aardlussen en vervorming van video
(balken) in het camerabeeld in de controlekamer optreden, die worden veroorzaakt door
elektrische interferentie. Let op het volgende:
– De cameramodule en -behuizing zijn elektrisch geïsoleerd, zodat de behuizing een

onafhankelijke veiligheidsaarding vereist. De veiligheidsaarding moet bestaan uit een
verbinding (bijvoorbeeld via een van de bevestigingsbouten) met de camerabehuizing of
moet worden aangesloten op de aardaansluiting van de steekcirkelvoet van de camera.

– Als het systeem volledig van koper is en de camerabeelden naar de controlekamer
worden gestuurd via een koperen coaxkabel, moet de camera op het video-afsluitpunt in
de controlekamer worden geaard. In dit geval moet de aardverbinding op de printplaat
onderbroken zijn. Raadpleeg Aardverbinding op printplaat, Pagina 27.

– Als de videobeelden via een niet-elektrisch verbindingsmedium (bijvoorbeeld met een
glasvezel-, radio- of microgolfverbinding) naar de controlekamer worden verzonden, moet
de camera op het zenderpunt in de voeding worden geaard. Hiervoor kan de
aardverbinding van de voeding worden gebruikt.

– Als dubbele aarding onvermijdelijk is, moet er een scheidingstransformator tussen de
twee aardingspunten worden geplaatst.
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9 De montage van de camera voltooien
De montage van de camera voltooien

!

Waarschuwing!
Het is essentieel dat de aansluitingen en de sokkel van de camera volledig afgedicht zijn tegen
inkomend water. Water in de connector kan leiden tot corrosie van de connectorpinnen, wat
weer leidt tot onbetrouwbare werking van de camera. Dit is met name noodzakelijk voor een
camera die in omgekeerde positie is gemonteerd.

1. Om te voorkomen dat er water binnendringt, omwikkelt u de schroefdraad van de bouten
met PTFE-tape (niet meegeleverd). Een extra pakking of geschikt siliconenafdichtmiddel kan
vóór de definitieve afdichting op de schroefdraad worden aangebracht voor een waterdichte
afdichting tussen de sokkel van de camera en het montageoppervlak.
2. Gebruik roestvrijstalen moeren, bouten en onderlegringen M8 x 20 mm om de sokkel van de
camera te bevestigen op het montageopppervlak.
3. Haal alle bouten stevig aan.
4. Bevestig alle kabels en buizen.

!

Voorzichtig!
De rechtopstaande unit kan worden gemonteerd met de camerakogel naar boven of naar
beneden gericht. Om te zorgen dat het beeld van een camera die met de kogel omlaag is
geïnstalleerd, goed wordt weergegeven, draait u de camera 180° om zijn as, Voor meer
informatie zie Camera voor omgekeerde bediening configureren, Pagina 41.
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10 Installatie van MIC-voedingseenheid
10.1 Overzicht van MIC-voedingseenheid

!

Voorzichtig!
Gebruik alleen de voeding die is opgegeven voor uw specifieke cameramodel.

Bosch levert een assortiment voedingseenheden (PSU´s) voor camera's uit de MIC-serie. Deze
eenheden hebben verschillende voltages en beschikken over alle benodigde aansluitingen voor
voeding, telemetrie en video.

!

Waarschuwing!
Deze voedingseenheden zijn NIET explosiebestendig en moeten buiten de gevaarlijke
omgeving worden geïnstalleerd.

Elke MIC-voedingseenheid is voorzien van alle aansluitingen die nodig zijn voor voeding, video
en telemetrie van één MIC-camera. Elke MIC-voedingseenheid heeft een CE- en FCC-
goedkeuring en een weerbestendige behuizing van gegoten aluminium (conform IP65). Enkele
productkenmerken:
– Een voorziening voor het besturen van diverse optionele interfacekaarten in de MIC-

voedingsbehuizing (bijvoorbeeld een alarmkaart met 8 ingangen (MIC-ALM))
– Voorbereiding voor een signaalinterfacekaart (MIC-BP4) om telemetrie aan te sluiten op

Bosch BiPhase-apparatuur
– Schroefklemmen voor alle kabels (composiet-, telemetrie-, en uitbreidingskabels) die in

en uit de behuizing steken
– Aardisolatie en -afsluiting in het apparaat om de aarding van het videosignaal correct te

regelen en om aardingslussen te voorkomen
Bij elke MIC-voedingseenheid worden de volgende onderdelen verzonden:
– Drie (3) M12 kabelwartels voor telemetrie, video en randapparatuur.
– Een (1) M16-kabelwartel voor de aansluiting van afgeschermde composiet kabel naar de

MIC camera
– Een (1) 1/2-inch NPT-kabelwartel voor aansluiting van de voedingskabel
– Een (1) 1/2-inch NPT en een (1) M12-afsluitingsplug
De transformator voor deze ontwerpen is thermisch beveiligd en schakelt automatisch uit als
de kerntemperatuur van de transformator hoger is dan 40 graden C. Na afkoeling is de
transformator weer operationeel. Bovendien heeft de eenheid alle aansluitingen die vereist
zijn om een MIC440-camera aan te sluiten op apparatuur van derden. Een tweede,
onafhankelijke voeding van 12 V (600 mA) is meegeleverd voor optionele ingebouwde
interfacekaarten.

10.2 Informatie over de MIC afgeschermde composiet kabel
Alle aansluitingen (voeding, telemetrie, video) op de MIC-camera worden tot stand gebracht
via de schroefklemmen van de MIC-voeding. MIC afgeschermde composiet kabels zijn
meeraderige kabels van verschillende lengte (en met een kabeldiameter van 14 - 18) voorzien
de MIC PSU en MIC-camera's van alle aansluitingen voor voeding, video en telemetrie. De
uiteinden van de kabels zijn standaard voorzien van een vrouwelijke connector (12-pins) aan
één uiteinde, die past op de mannelijke connector van de chassismodule van de camera. Het
andere uiteinde van de kabel is voorzien van vrije (niet afgesloten) kabels voor bedrading in de
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klemmen van de MIC PSU. De composiet kabel bestaat uit twee paren van 24 AWG plus 4
kernen van 22 AWG, 2 kernen van 24 AWG en een coaxkern voor het videosignaal tot een
maximale afstand van 25 m.

Aanwijzing!
Gebruik van de afgeschermde composiet kabel voor afstanden tussen de MIC-camera en de
MIC-voedingseenheid groter dan 25 m wordt door Bosch Security Systems afgeraden.

Voor installaties waarin de camera meer dan 25 m van de voeding verwijderd is, raadt Bosch
aan een kabel van 2 m kabel aan te sluiten op een aansluitdoos (met Exd-classificatie voor
MIC440) met afzonderlijke kabels voor telemetrie, video en voeding en de juiste bedrading om
de afstand te vergroten.

!

Waarschuwing!
Bosch raadt u aan de kabel op de voeding aan te sluiten voordat de voeding wordt
gemonteerd.

Afgeschermde MIC composiet kabel vóór aansluiting op een MIC440-camera

Afgeschermde MIC composiet kabel aangesloten op een MIC440-camera

10.3 Kleurcodering van composiet kabels
De standaard kleurcodering voor MIC composiet kabels is als volgt:

Afbeelding 10.8: Opengewerkte tekening van de aansluitingen van de composiet kabel

Connectorpin
camerakabel

Naam van signaal Omschrijving Kleur
kabeldraad

1 Washer Drive Rtn Aansluiting randapparatuur Grijs

2 Tamper Sw Rtn Aansluiting randapparatuur Bruin

3 Washer Drive Sproeiersignaal Oranje
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Connectorpin
camerakabel

Naam van signaal Omschrijving Kleur
kabeldraad

4 Tamper Sw Alarmcommunicatie Zwart

5 Video Return Videosignaalaarde Afschermin
g van
coaxkabel

6 Video-uitgang Video-uitgang controlekamer Kern van
coaxkabel

7 Full-duplex Tx B+ Telemetrie I/O naar
RS-422/485

Paars

8 Full-duplex Tx A- Telemetrie I/O naar
RS-422/485

Blauw

9 0v Aarding Afschermin
g

10 Full-duplex Rx A-
Half-duplex Tx/Rx A

Telemetrie I/O naar
RS-422/485

Geel

11 Full-duplex Rx B+
Half-duplex Tx/Rx B

Telemetrie I/O naar
RS-422/485

Wit

12 Power Input 2 Laagspanning voedingsingang Groen

13 Power Input 1 Laagspanning voedingsingang Rood

Video-uitvoersignaal voldoet aan CCIR PAL of NTSC 1V composietindeling. Alle
telemetriesignalen voldoen aan de norm RS-485 / RS-422. De eenheid bewaakt voortdurend
binnenkomende telemetrie, zowel in full- als in half-duplexmodus.
In full-duplexmodus zijn de Tx-pennen tri-state, behalve tijdens de transmissie. Dit kan
problemen veroorzaken bij aansluiting op bepaalde glasvezel omvormers. Raadpleeg de
opmerkingen voor ingebruikname voor manieren om deze problemen op te lossen. In 2-draads
half-duplexmodus (RS-485) worden de Rx-pennen gebruikt om gegevens te verzenden naar de
MIC440.
De sproeieraansluitingen kunnen worden gebruikt voor de bediening van een relay in de
voedingseenheid, dat op zijn beurt een pomp kan activeren.

10.4 Aardverbinding op printplaat
De printplaat (PCB) van iedere MIC-voedingseenheid (met IR en zonder IR) heeft een
aardverbinding, dicht bij aansluitklem HD1, zodat de voeding kan worden gebruikt voor
verschillende aardingsschema's:
– Als er een afzonderlijke aansluiting bestaat tussen videoscherm en aarde, moet de

aardverbinding worden verbroken. Dit gebeurt normaal gesproken bij systemen met
koperverbindingen, waarbij alle koperen videocoaxkabels teruglopen naar de
controlekamer waar ze op een centraal aardingspunt worden aangesloten.

– Als er gebruik wordt gemaakt van glasvezel of andere indirecte verbindingen om gegevens
en video van en naar de controlekamer te leiden, moet de aardverbinding intact blijven,
vooropgesteld dat deze het enige aardingsreferentiepunt bij de camera is.
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10.5 Zekeringswaarden
De MIC-voedingseenheden voor -camera's hebben vier (4) zekeringen van 20 mm (nummer
13-16 in de afbeelding “Lay-out van MIC-240PSU-2 en MIC-115PSU-2“) in de zekeringhouders.
De waarden van deze zekeringen zijn vast voor de secundaire zijde met laagspanning maar
veranderen aan de hand van de ingangsspanning aan de primaire zijde met hoogspanning. De
volgende tabel toont de zekeringwaarden die moeten worden aangehouden om de juiste
bescherming te bieden aan de voedingseenheden MIC-240PSU-2 en MIC-115PSU-2.
Opmerking: FS 4 bestaat niet.

ID van
zekeri

ng

Functie van zekering Typ Waarden voor 240 V
primair

Waarden voor 115 V
primair

Waarden voor 24 V
primair

FS 1 Beveiliging van MIC-
camera

Glas 1,6 A glaszekering (T) 1,6 A glaszekering (T) 1,6 A glaszekering (T)

FS 2 Primaire beveiliging Glas 200 mA snelle zekering 500 mA snelle zekering 2,5 A snelle zekering

FS 3 Verwarmingsbeveiligi
ng 1

Glas 1,6 A glaszekering (T) 1,6 A glaszekering (T) 1,6 A glaszekering (T)

FS 5 Verwarmingsbeveiligi
ng 2

Glas 1,6 A glaszekering (T) 1,6 A glaszekering (T) 1,6 A glaszekering (T)

10.6 Alarmingangen
In onderstaande tabel vindt u het aantal beschikbare alarmingangen en -uitgangen in MIC-
voedingseenheden, afhankelijk van het feit of er een alarmkaart met 8 ingangen is
geïnstalleerd.

MIC-
voedingseenheid

Alarmkaart met 8
ingangen

(MIC-ALM)?

Aantal 
alarmingangen

Aantal 
alarmuitgangen

MIC-24PSU-2,
MIC-115PSU-2,
MIC-240PSU-2

Nee 1 0

Ja 8 2

Tabel 10.1: Aantal alarmingangen en -uitgangen in MIC-voedingseenheden

10.7 Lay-out van MIC-voedingseenheden (PSU's)
Lay-out van MIC-240PSU-2 en MIC-115PSU-2
De afbeelding hieronder toont de lay-out van de printplaat in de MIC-voedingseenheden voor
niet-infraroodcamera's, met verwijzingsnummers aan de zijkant van of onder de aansluiting/
terminal ID of de terminal, en 'op' de zekeringen. De tabel onder de afbeelding geeft de
aansluitingen aan.
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Afbeelding 10.9: Lay-out van MIC-240PSU-2 en MIC-115PSU-2

Nr. Printplaat-
markering

Omschrijving/functie van
aansluiting / klem

Type aansluiting / 
klem

1 HD1 Aansluiting voor netstroomingang
Live (HD1-1); Neutraal (HD1-2)
[Aardingskabel aangesloten op aardaansluiting

Schroefklem

2 HD3 Aansluiting voor afgeschermde composiet kabel
(aansluitingen op camera)

Schroefklem

3 HD5 Aansluiting RS-485-besturing Schroefklem

4 HD4 Telemetriekop Molex-stekker

5 HD8 Converter voor USB naar RS-485
[Niet gebruikt voor MIC440.]

Molex-stekker

6 HD6 [Optioneel] Aux., verwarming,
[Niet gebruikt voor MIC440.]

Schroefklem

7 HD7 Video (composiet kabel) Schroefklem

8 HD2 Aansluiting sabotageschakelaar Schroefklem

9 CN3
Video
geschakeld

Coaxaansluiting (geschakelde zichtbare/thermische video-
uitgang)
[Niet gebruikt voor MIC440.]

BNC-aansluiting

10 CN1
Video-uitgang

Aansluiting coaxkabel
(zichtbare video-uitgang)

BNC-aansluiting

11 CN2 Aansluiting voor extra kaart Plug-in
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Nr. Printplaat-
markering

Omschrijving/functie van
aansluiting / klem

Type aansluiting / 
klem

12 Aardverbinding Aardverbinding

13 FS2 Zekering 2 - primaire beveiliging --

14 FS1 Zekering 1 - beveiliging van MIC-camera --

15 FS3 Zekering 3 - verwarmingsbeveiliging 1 --

16 FS5 Zekering 5 - verwarmingsbeveiliging 2 --

17 -- Aardaansluiting Ringklem

10.8 Installatie-instructies (voeding)

Gevaar!
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Om het risico van elektrische schokken te verkleinen, dient u de voedingsspanning los te
koppelen voordat u de voedingseenheid openmaakt of er werkzaamheden aan gaat verrichten.
De netsnoer moet zijn losgekoppeld voordat zekeringen in de MIC PSU kunnen worden
vervangen. Voedingseenheden krijgen stroom zodra het netsnoer op het stopcontact wordt
aangesloten.
MIC-voedingseenheden beschikken over een aparte interne afscherming van de aansluitklem
(HD1) van de voedingskabelingang. Alleen personen die hiervoor zijn gekwalificeerd mogen
deze afscherming verwijderen en de voedingskabel aansluiten. De afscherming MOET
opnieuw worden aangebracht en volledig worden vastgezet voordat de voeding wordt
aangesloten.
De voedingskabel heeft geleiders van maximaal 12 AWG.
Stroomkringbeveiliging waarin een 15 A, 2-polige gecertificeerde scheidingsschakelaar of op
de stroomkring afgestemde zekeringen zijn vereist. Er moet een gemakkelijk toegankelijke 2-
polige verbrekingsinrichting zijn geïntegreerd met een contactscheiding van minimaal 3 mm.

!

Waarschuwing!
Om te voldoen aan UL-normen en -specificaties, moeten alle externe kabels door een
permanent geaarde metalen buis lopen.

!

Voorzichtig!
Behalve de aardverbinding, de verwarmingskoppelingen en bruikbare zekeringen, beschikken
de MIC-voedingseenheden niet over onderdelen die door gebruikers kunnen worden
aangepast. MIC-camera's beschikken niet over onderdelen die door de gebruiker kunnen
worden onderhouden.

!

Voorzichtig!
Bosch raadt aan om een continue voeding (UPS) te gebruiken in samenhang met de installatie
van een MIC-camera/voedingseenheid.

Aanwijzing!
Om de IP-conformiteit van deze behuizing te behouden, mogen alleen goedgekeurde
kabelhubs of -invoeren van dezelfde veiligheidsklasse als de behuizing worden gebruikt,
conform de montage-instructies van de hub of invoer.



MIC440 Explosion-protected Camera Installatie van MIC-voedingseenheid | nl 31

Bosch Security Systems Operation Manual 2015.10 | 8.2 |

Aanwijzing!
Raadpleeg de installatiehandleiding van de MIC-voedingseenheid die bij voedingseenheid wordt
meegeleverd voor alle details over het installeren van een MIC-voedingseenheid en aansluiting
op een MIC-camera.

Voor het installeren van de voedingseenheid, volg deze stappen:
1. Selecteer een veilige installatielocatie voor de voedingseenheid. Idealiter is dit een locatie
waar het apparaat niet met opzet of per ongeluk kan worden beïnvloed.
Bosch raadt het gebruik van een afsluitbare apparatuurkast aan die geschikt is voor de
omgeving.
2. Draai de vier (4) kruiskopschroeven boven op het deksel van de voedingsbehuizing los. Til
het deksel op en zet het omgekeerd naast de behuizing.

Aanwijzing!
Zorg dat u de aardkabel (zie de onderstaande afbeelding), die naar de binnenkant van het
deksel en de aardaansluiting loopt, niet uitrekt, doorsnijdt of op andere wijze verstoort.

3. Bepaal de positie van de vier (4) bevestigingsgaten van de voedingsbehuizing.

Afbeelding 10.10: Gaten voor schroeven die bestemd zijn bevestiging op de behuizing; gaten voor

schroeven voor het deksel van de behuizing

Nummer Omschrijving

1 Gat voor bevestigingsschroef in behuizing

2 Schroefgat behuizingsdeksel

4. Boor vier (4) openingen in het montageoppervlak voor de bevestigingspunten voor M6-
schroeven (niet meegeleverd).
5. Bevestig de behuizing op het montageoppervlak met behulp van vier (4) roestvrijstalen M6-
schroeven en ringen (niet meegeleverd), die door de grote gaten in de behuizing passen.

Aanwijzing!
Als u de voedingsbehuizing verticaal monteert (bijvoorbeeld op een muur), dient een persoon
het behuizingsdeksel vast te houden, terwijl een andere persoon de behuizing op zijn plaats
houdt. Hiermee wordt schade aan onderdelen van de behuizing en/of letsel bij de
installateur(s) voorkomen.

6. Draai de twee (2) M3-schroeven op de interne afscherming van de aansluitklem van de
voedingskabelingang (gemarkeerd met "Gevaar") die aansluitklem HD1 van de voedingskabel
afdekt los. Bewaar de schroeven.
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Afbeelding 10.11: Behuizing met afscherming en aardkabel tussen aardaansluiting en behuizingsdeksel

Nummer Omschrijving

1 Aardkabel naar behuizingsdeksel

2 Interne afscherming

3 Aardaansluiting

7. Verwijder de interne afscherming en plaats deze nabij, buiten de voedingsbehuizing. U hebt
nu toegang tot het gat voor de voedingskabel en de M20-afsluitingsplug die het gat afdekt.
8. Verwijder de afsluitingsplug. Installeer een geschikte (metalen) buis in plaats van de
afsluitingsplug. Zet deze vast volgens de instructies van de fabrikant van de buis.

!

Voorzichtig!
Alleen installaties met buis voldoen aan de UL-normen. Als u een netsnoer gebruikt zonder
buis (niet aanbevolen), gebruikt u de 1/2-inch NPT-kabelwartel (meegeleverd) in plaats van de
afsluitingsplug. Opmerking: het is eenvoudiger om het snoer eerst in de wartel te plaatsen en
deze vervolgens aan de behuizing te monteren. Zorg dat de kabelwartels over voldoende
ruimte beschikken om de kabels er doorheen te leiden (ongeveer 60 mm aan iedere kant van
de behuizing).

9. Prepareer de voedingskabel hier zo nodig voor, en voer de kabel in de behuizing.
10. Sluit de plus- en mindraden aan op de juiste schroefklemmen op aansluitklem HD 1, zoals
aangegeven in onderstaande tabel en afgedrukt op de printplaat. Houd rekening met polariteit
en spanning.

Printplaatmark
ering

Omschrijving

L Live

N Nul

Veiligheidsaarding

11. Verwijder de messing moer en de koperen sluitring uit de aardaansluiting (item 3 in de
afbeelding “Netspanningsingang met afscherming verwijderd...”) en leg deze opzij.
12. Verwijder de ringklem (meegeleverd).
13. Sluit de aardkabel van het netsnoer (item 2 in de afbeelding “Netspanningsingang met
afscherming verwijderd…”) aan op het crimpgedeelte (maat M6, UL-gecertificeerd) van de
ringklem en crimp deze op zijn plaats.
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14. Breng de ringklem aan op de aardaansluiting.
15. Vervang de koperen ring. Zet vast met de messing moer.

Afbeelding 10.12: Netspanningsingang met afscherming verwijderd, waardoor aansluitklem HD1 vóór

bedrading zichtbaar is.

Nummer Omschrijving

1 Aardkabel naar behuizingsdeksel

2 Aardkabel naar voedingsprintplaat

3 Aardaansluiting

16. Vervang de interne afscherming, zonder de kabels af te knellen. Draai de schroeven aan.
17. Leid het niet-aangesloten einde van de afgeschermde composiet kabel door de M16-
kabelwartel rechtsboven (item 2 in de afbeelding "MIC-voedingsbehuizing, met aangeduide
kabelwartels").

Afbeelding 10.13: MIC-voedingsbehuizing, met aangeduide kabelwartels

Nummer Omschrijving Grootte van kabelwartel

1 Optische video-uitgang M12

2 composiet kabel M16
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Nummer Omschrijving Grootte van kabelwartel

3 Optioneel geschakelde video-uitgang M12

4 Head-end / telemetriebesturing M12

18. Sluit de afgeschermde composiet kabel aan op aansluitklem HD3 (en, indien nodig, op
HD6 en HD7), en volg daarbij de kleurcodering zoals aangegeven in onderstaande afbeelding
en afgedrukt op de printplaat.

Nr. ID, aansluiting/
aansluiting + pin

Printplaatma
rkering,
signaal

Omschrijving/functie van aansluiting Printplaatmarkerin
g,

kabelkleur

1 HD3-1 Voeding Voeding voor laagspanning (ingang 1) / AC-
voeding

Rood

2 HD3-2 Voeding Voeding voor laagspanning (ingang 2) / AC-
voeding retour

Groen

3 HD3-3 RxB Telemetrie I/O naar RS-422/485 [Rx +]
Full-duplex RxA/half-duplex Tx/RxB

Wit

4 HD3-4 RxA Telemetrie I/O naar RS-422/485 [Rx -] full-duplex
RxA/half-duplex Tx/RxA

Geel

5 HD3-5 0v Aarding [drain-wire / afscherming] Scherm (zwart)

6 HD3-6 TxA Telemetrie I/O naar RS-422/485 [Tx -]full duplex
TxA

Blauw

7 HD3-7 TxB Telemetrie I/O naar RS-422/485 [Tx +]full duplex
TxB

Paars

8 HD3-8 Video Video-uitgang van optische camera naar
controlekamer (coax - BNC CN1)

Draad

9 HD3-9 Video 0V Videosignaal retour (optische camera) (aarding
naar controlekamer) (coax - BNC CN1)

Beeldscherm

10 HD3-10 Tamp Sw [Optioneel] sabotageschakelaar Zwart

11 HD3-11 Wash [Optioneel] signaal van sproeiermotor Oranje

12 HD6-1 AUX1 [Optionele] aansluiting randapparatuur
(verwarming)

Bruin

13 HD6-2 AUX2 [Optionele] aansluiting randapparatuur
(verwarming)

Grijs

14 HD7-1 -- Geschakelde video-uitgang naar controlekamer
(geschakeld zichtbaar/thermisch video-

uitgangsignaal)

Draad (zwart)

15 HD7-2 -- Geschakelde videosignaalaarde Scherm (zwart)

Aanwijzing!
MIC440-camera´s beschikt niet over interne verwarming.
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19. Schuif de kabel terug zodat de afscherming zich in het midden van de kabelwartel bevindt.
20. Haal de kabelwartel aan zodat hij stevig vastzit aan de afgeschermde composiet kabel. Het
is voor de juiste EMC-beveiliging belangrijk dat de gevlochten kabelafscherming aangrijpt op
de interne klemmen van de kabelwartel.
21. Sluit indien nodig een sabotageschakelaar aan op aansluitklem HD2.
22. Breng de benodigde aansluitingen voor video aan. Voer de Coaxkabel van uw keuze--zie de
onderstaande tabel om de aanbevolen kabeltypes te identificeren, maximumafstand en andere
specificaties voor de coax-videoaansluiting tussen de MIC-voeding en het head-end
bedieningssysteem--door de M12 kabelwartel linksboven (item 1 in de afbeelding “MIC-
voedingsbehuizing, met aangeduide kabelwartels”).

Kabeltype; maximumafstand RG-59/U; 300 m
RG-6/U; 450 m
RG-11/U; 600 m

Grootte Buitendiameter tussen 4,6 mm en 7,9 mm

Afscherming Koper gevlochten: 95%

Centrale geleider Standaard koperdraad

23. Crimp het uiteinde van de kabel met een BNC-connector.
24. Sluit de Video Out-kabel aan op BNC-aansluiting CN1.
25. Leid de telemetriekabel door de M12-kabelwartel rechtsonder (item 4 in de afbeelding
"MIC-voedingsbehuizing, met aangeduide kabelwartels").
26. Sluit head-end RS-485 aan op aansluitklem HD5, zoals aangegeven in de onderstaande
tabel:

Printplaatmarkering
(printplaten zonder IR)

Naam van
telemetriesignaal

Omschrijving / functie aansluiting Pinnummer

RxB Rx + RS485+ naar camera 1

RxA Rx - RS485- naar camera 2

0 V Aarding 0 V vanaf controlekamer 3

TxA Tx - RS485- naar controlekamer 4

TxB Tx + RS485+ naar controlekamer 5

Opmerking: de aansluitklem bevindt zich met de schroefklemmen aan de linkerzijde, naast de
zekeringen. Pennen zijn genummerd van boven naar beneden in die richting. Printplaten van
voedingseenheden zonder IR zijn gemarkeerd.
27. Als u extra kaarten aansluit (bijvoorbeeld een alarmkaart met 8 ingangen (MIC-ALM) en/of
een Biphase-kaart (MIC-BP4)), verwijder dan de tweede afsluitingsplug uit een van de
openingen voor een M12-kabelwartel (item 3 in de afbeelding "MIC-voedingsbehuizing, met
aangeduide kabelwartels"). Bevestig de meegeleverde M12-kabelwartel. Breng de juiste
aansluitingen op aansluitklem CN2 tot stand.

Aanwijzing!
Zie voor installatie van de MIC-alarmkaart met 8 ingangen (MIC-ALM) of BiPhase-omvormer
(MIC-BP4) de desbetreffende handleidingen.

28. Nadat de bekabeling is voltooid, sluit u de voeding aan op de netspanning.
29. Controleer of de volgende LED's branden:
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LED Omschrijving

LED 2 18 VAC inschakelen naar camera

LED 4 Inschakeling optionele verwarming

LED 3 18 VAC inschakelen naar camera

LED 5 Inschakeling optionele verwarming

30. Breng het behuizingsdeksel weer aan en draai de vier (4) kruiskopschroeven op de
afdekplaat vast zodat de behuizing waterdicht is.
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11 Plaats de zonnekap (MIC440)
De MIC440 Zonnekap is ontworpen voor extra bescherming tegen directe zonnestraling. De
kap weerkaatst de zonnestraling en vormt een isolerende ruimte tussen de omgeving en het
oppervlak van de camera. De kap is een tweedelig (2) vormdeel en wordt geleverd met vier (4)
roestvrijstalen schroeven.

!

Voorzichtig!
Verwijder het deksel van de camera NIET en probeer niet de draai- of kantelas handmatig
terug te drukken. Hierdoor vervalt de garantie. Het terugdrukken van de as kan leiden tot het
afbreken van tanden van de inwendige tandwielen.

U bevestigt de zonnekap als volgt:
1. Schakel de voeding van de camera in, zodat u de camerakop naar boven kunt draaien en

de onderste helft van de zonnekap kunt bevestigen (stap 2 t/m 4).
2. Draai de camera bij ingeschakelde voeding--niet met de hand draaien--totdat de

onderkant van de camerakop naar boven is gericht.
3. Breng de 4 pinnen/uitlijningsnokjes en de twee schroefgaten van één deel van de

zonnekap op één lijn met de bijbehorende pinnen en gaten in de camerakop. Druk de
zonnekap aan totdat deze precies op de camerakop past.

4. Plaats twee van de inbusschroeven in de schroefgaten. Draai de schroeven vast met een
Torx-sleutel.

5. Draai de camera bij ingeschakelde voeding--niet met de hand draaien--totdat de
bovenkant van de camerakop naar boven is gericht.

6. Herhaal stap drie en vier voor de tweede helft van de zonnekap. De beide helften van de
zonnekap moeten, wanneer deze correct zijn aangebracht, in één lijn liggen en op de
achterkant van de camerakop bij elkaar komen.

Afbeelding 11.14: Zonnekap en schroeven worden geplaatst
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Afbeelding 11.15: Zijaanzicht van de gemonteerde zonnekap

Afbeelding 11.16: Achteraanzicht van de gemonteerde zonnekap
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12 Verbinding
12.1 Overzicht van aansluitingen

MIC-camera's aansluiten en configureren
Om de camera te configureren en te bedienen hebt u een computer, een RS-232-naar-RS-485-
adapter of een USB-naar-RS-485-adapter en de MIC Series Universal Camera Setup Software
("Camset") nodig. De Camset-software vindt u op de cd die bij elke camera wordt geleverd.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Universal Camera Setup Software voor meer
informatie.
De RS-232/RS-485-adapter wordt gewoonlijk aangesloten op een seriële poort op een
computer. De poort wordt meestal toegewezen aan COMM-poort 1.
Als uw computer geen seriële poort heeft, kunt u de MIC-USB485CVTR2-omvormer gebruiken
voor aansluiting op de MIC-voeding of gebruikmaken van de menufunctie op het scherm van
de camera.

12.2 De USB-naar-RS-485-omvormer aansluiten
De USB-naar-RS-485-omvormer aansluiten

Afbeelding 12.17: MIC-USB485CVTR2 (USB-naar-RS-485-signaalomvormer)

De MIC-USB485CVTR2 is een USB-naar-RS-485-signaalomvormer waarmee computers zonder
een seriële poort rechtstreeks kunnen worden aangesloten op de MIC-camera via de
telemetrieaansluiting (HD4) in de voeding met behulp van standaard twisted-pairkabel zoals
Belden 8760. De MIC-USB485CVTR2 kan ook worden gebruikt om een pc aan te sluiten op een
ander RS-485-apparaat. De omvormer wordt meestal toegewezen aan COMM-poort 3 of 4. De
MIC-USB485CVTR2 is ontworpen om te werken met alle functies in de universele Camset en is
compatibel met oudere versies van Camset, maar volledige compatibiliteit is niet
gegarandeerd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de MIC Series USB485CVTR2 voor
meer informatie.
In de volgende afbeelding ziet u hoe de schroefklemaansluitingen op de MIC-USB485CVTR2
worden aangesloten op de MIC-voeding. Afhankelijk van het protocol en de geselecteerde
communicatiemodus hebt u mogelijk slechts een 2-draads configuratie nodig.
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Afbeelding 12.18: MIC-USB485CVTR2 aangesloten op telemetriekabelaansluiting van MIC-voedingseenheid

Nummer Kleur Omvormer
uitgang

Nummer Kleur Telemetrieaansluitin
g
(HD4 of HD5)
in voeding

Communicatiemodus

1 Zwart RxB/Rx - 6 Zwart TxB
Full-duplex (alleen 4-
draads)

2 Rood RxA/Rx + 7 Rood TxA

3 (Afscher
ming)

GND/0V 8 (Afschermi
ng)

GND Afscherming (altijd)

4 Groen TxA/Tx - 9 Groen RxA Simplex
Half-duplex (2-draads)
Full-duplex (4-draads)

5 Wit TxB/Tx + 10 Wit RxB
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13 Configuratie
13.1 Het adres van de camera instellen

Het adres van de camera instellen via het protocol van Bosch met Camset 4.12.00.06
De camera accepteert een aangepaste reeks opdrachten om het adres van de camera te
wijzigen. In de volgende procedure worden hexadecimale getallen gebruikt om het adres van
de camera op te geven. Bosch raadt het gebruik aan van een rekenmachine die decimaal naar
hexadecimaal omrekent om de juiste hexadecimale waarde voor het adres te bepalen. (De
rekenmachine die deel uitmaakt van het besturingssystemen Microsoft Windows bevat een
omrekenfunctie in de programmeermodus.)
1. Start Camset 4.12.00.06 en zorg ervoor dat u de camera kunt bedienen.
2. Selecteer Send Custom Command (Aangepaste opdracht verzenden) in het menu

Advanced Setup (Geavanceerde instellingen).
3. Typ de volgende tekenreeks om de opdracht AUX ON 14 te verzenden: 07,01,0E
4. Klik op de knop Send Now (Nu verzenden).
5. Typ de volgende tekenreeks om de opdracht AUX ON 21 te verzenden: 07,01,15
6. Klik op de knop Send Now (Nu verzenden).
7. Typ de volgende tekenreeks om de opdracht AUX OFF 21 te verzenden: 07,02,15
8. Klik op de knop Send Now (Nu verzenden).
9. Typ de volgende tekenreeks om de opdracht AUX OFF “nieuw adres“ te verzenden en het

adres van de camera in te stellen: 07,02,xx
waarbij "xx" het hexadecimale adres voor de camera is. Gebruik bijvoorbeeld "AB" om het
adres van de camera in te stellen op 171.
4 Klik op de knop Send Now (Nu verzenden). Het adres van de camera is ingesteld.

13.2 Camera voor omgekeerde bediening configureren
De videobeelden van een omgekeerd geïnstalleerde camera worden omgekeerd weergegeven,
tenzij u de oriëntatie van de videoweergave op "Omgekeerd" instelt. Volg de onderstaande
stappen:
1. Open het installatiemenu van het OSD (On-Screen Display). Het scherm Installatiemenu

verschijnt.
2. Selecteer het submenu "PTZ Inst.". Het scherm PTZ Inst. verschijnt.
3. Selecteer de optie "Oriëntatie".
4. Selecteer de waarde "Geïnverteerd", waarmee het videobeeld 180° wordt gedraaid. Het

videobeeld moet nu rechtop staan.
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14 Gebruik
Raadpleeg voor de bediening van de MIC440 de tabel hieronder voor een lijst met
ondersteunde protocollen en opdrachten.

AUX Functie Beschrijving/MIC-functie

1 Focusregeling Aan: Handmatig scherpstellen inschakelen
Uit: Handmatig scherpstellen uitschakelen => Automatisch scherpstellen

2 Digitaal zoomen
inschakelen

Aan: Digitaal zoomen is ingeschakeld
Uit: Digitaal zoomen is uitgeschakeld

3 Irisregeling Aan: Handmatige iris inschakelen
Uit: Handmatige Iris uitschakelen = > Automatische iris

4 Auto Lowlight Aan: Auto Lowlight inschakelen, image rate verlagen bij weinig licht
Uit: Auto Lowlight uitschakelen, terug naar automatische iris

5 Wisser Aan: Wisser aan
Uit: Wisser uit

6 Sproeier Aan: Sproeier aan
Uit: Sproeier uit

7 Proportional PTZ Aan: Ingeschakeld, de draai- en kantelsnelheid wordt aangepast volgens het
zoomniveau
Uit: Uitgeschakeld, normaal PTZ

8 Infraroodlampen Aan: IR-sperfilter en -lampen inschakelen
Uit: IR-sperfilter en -lampen uitschakelen

9 Cameravoeding Aan: Video-uitgang van Sony-cameramodule is ingeschakeld
Uit: Video-uitgang van Sony-cameramodule is uitgeschakeld

10 Backlight Aan: Tegenlicht aan
Uit: Tegenlicht uit

11 Z/W Aan: Zwart/wit-modus
Uit: Kleurenmodus

12 OSD Aan: Sony-cameramodule weergeven op On-Screen-Display
Uit: Sony-cameramodule verbergen op On-Screen-Display

13 Sluitertijd (1/2 s) Aan: Sluitertijd instellen op 1/2 s (vast)
Uit: Terug naar automatische iris

14 Adreswijziging fase 1 Aan: Variabele voor adreswijziging instellen -> moet Aux 21 On aanroepen om
door te gaan
Uit: Variabele voor adreswijziging wissen
ZIE OPMERKING 1.

15 Pan Reverse Aan: Draairichting is omgekeerd
Uit: Draairichting is normaal

16 Auto Alarm Aan: Automatisch alarm inschakelen
Uit: Automatisch alarm uitschakelen
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17 Presettour Aan: Presettour starten (5 of 10 presets en weergavetijd zoals
geprogrammeerd)
Uit: Presettour programmeren met presets 1 t/m 5 met een weergavetijd van
5 sec
Presets moeten afzonderlijk worden opgeslagen met LEARN in Camset of
SET op controller.

18 Presettour Aan: Presettour programmeren met presets 1 t/m 5 met een weergavetijd
van 15 sec
Uit: Presettour programmeren met presets 1 t/m 5 met een weergavetijd van
60 sec

19 Presettour Aan: Presettour programmeren met presets 1 t/m 10 met een weergavetijd
van 5 sec
Uit: Presettour programmeren met presets 1 t/m 10 met een weergavetijd
van 15 sec

20 Presettour Aan: Presettour programmeren met presets 1 t/m 10 met een weergavetijd
van 60 sec
Uit: Hetzelfde als Aan.

21 Adreswijziging fase 2
en 3

Aan: Variabele voor adreswijziging instellen -> moet Aux 21 Off aanroepen
om door te gaan
UIt: Variabele voor adreswijziging instellen -> volgende Aux {A} Off, {A} is
nieuw adres.
ZIE OPMERKING 1.

22 Auto Home
(inactiviteit)

Aan: Auto Home ingeschakeld, keert terug naar beginpositie na 300
seconden inactiviteit.
Uit: Auto Home uitgeschakeld

23 Witbalans Aan: Automatische witbalans
Uit: Witbalans buitenshuis

24 Auto IR Aan: Automatisch IR inschakelen, cameramodule schakelt automatisch over
naar IR-modus (autom. nachtmodus)
Uit: Automatisch IR uitschakelen

25 Sproeien/wissen Aan: Sproeien/wissen inschakelen, camera gaat naar positie voor sproeien/
wissen bij Washer On Aux
Uit: Sproeien/wissen uitschakelen

26 Meerdere alarmen Aan: Meerdere alarmen aan, vereist voor multi-alarmkaart en bediening IR-
lamp
Uit: Meerdere alarmen uit

27 Beginpositie Aan: Camera gaat automatisch naar beginpreset
Keert terug naar beginpositie na 300 seconden inactiviteit. (300 seconden
geen PTZ)
Uit: Camera start presettour automatisch
Activeert presettour 1 na 300 seconden inactiviteit. (300 seconden geen
PTZ)

28 Sluitertijd (1/300 s) Aan: Sluitertijd instellen op 1/300 s (vast)
Uit: Terug naar automatische iris
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29 Sluitertijd (1/600 s) Aan: Sluitertijd instellen op 1/600 s (vast)
Uit: Terug naar automatische iris

30 Sluitertijd (1/1000 s) Aan: Sluitertijd instellen op 1/1000 s (vast)
Uit: Terug naar automatische iris

Tabel 14.2: Bosch OSRD Aux-besturing

Opmerkingen
1. Adreswijziging Bosch OSRD-camera: het adres van de camera kan worden gewijzigd met de
volgende reeks opdrachten. Dit is vergelijkbaar met “Fast Address” voor AUTODOME VG4-
camera's, maar gebruikt een andere reeks AUX-nummers en er worden geen OSD-berichten
weergegeven tijdens dit proces.
– AUX ON 14 (Fast Address-reeks starten)
– AUX ON 21 (bevestigt dat Fast Address is gewenst)
– AUX OFF 21 (camera kan het nieuwe adres ontvangen)
– AUX OFF #; waarbij # het nieuwe adres voor de camera is
2. AutoPan is niet ingeschakeld voor de MIC440 met Bosch-protocol.
3. Omgekeerde afbeelding is niet ingeschakeld voor de MIC440 met Bosch-protocol.

Aanvullende Pelco-functies voor MIC440

Aux.nr./Functie Presetnummer

Tijd voor autom. naar beginpositie instellen op 10 sec 40

Tijd voor autom. naar beginpositie instellen op 30 sec 41

Tijd voor autom. naar beginpositie instellen op 1 min 42

Tijd voor autom. naar beginpositie instellen op 5 min 43

Tijd voor autom. naar beginpositie instellen op 10 min 44

Aux 1 On: automatisch scherpstellen aan* 50

Aux 2 On: digitaal zoomen aan* 51

Aux 3 On: automatische belichting aan* 52

Aux 4 On: IR aan* (Z/W nachtmodus) 53

Aux 5 On: wisser aan* 54

Aux 6 On: sproeier ALLEEN aan* 55

Aux 7 On: OSD aan* 56

Aux 8 On: tegenlicht aan* 57

Aux 1 Off: automatisch scherpstellen uit* 58

Aux 2 Off: digitaal zoomen uit* 59

Aux 3 Off: automatische belichting uit* 60

Aux 4 Off: IR uit* (dagmodus, kleur) 61

Aux 5 Off: wisser uit* 62

Aux 6 Off: sproeier uit* 63
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Aux 7 Off: OSD uit* 64

Aux 8 Off: tegenlicht uit* 65

Houd er rekening mee dat Pelco-randapparaten opnieuw kunnen worden toegewezen; de
waarde van de preset kan daarom gewijzigd zijn. De waarden in de tabel hierboven zijn de
fabrieksinstellingen voor het Pelco-protocol.

Presets en AUX-opdrachten (MIC440)
Opmerking: AD = American Dynamics; FV = Forward Vision; Pelco = Pelco D/P

Presetfunctie AD Bosch FV Pelco VCL Opmerkingen

Posities: 
Learn en Go To
(Bosch Set/Shot)

Presets 1–27 1-34 1-64 1-15 1-49

Presetposities voor
meerdere alarmen
(1 t/m 8)

28 35 35-42 50–57 16–23 50–57

Positie voor sproeien/
wissen

Learn
4

47 62 Learn
42

62 AD Go To 71 om sproeien/
wissen te activeren

Automatische
beginpositie

1 48 1 1

Automatische
alarmpositie

5 49 63 43 63

Aux/Presets AD Bosch FV Pelco VCL Opmerkingen

Presets resetten Learn
51

Cams
et
gebrui
ken

Cams
et
gebrui
ken

Camset
gebruik
en

127

Automatische
beginpositie AAN
(inactiviteit)

Learn
64

AUX
ON 22

Learn
204

Learn
34

Gaat naar beginpositie na 5
minuten geen PTZ.
In-/uitschakelen (Bosch)

Automatische
beginpositie voor tour
[sequentiepreset]

Learn
65

AUX
OFF
27

Learn
205

Learn
35

N.v.t. In-/uitschakelen (Bosch)

Automatische
beginpositie uit

Learn
66

AUX
OFF
22

Learn
206

Learn
36

N.v.t.

Proportioneel zoomen
aan (geschaald PTZ)

Learn
44

Shot
62

Cams
et
gebrui
ken

Learn
86



46 nl | Gebruik MIC440 Explosion-protected Camera

2015.10 | 8.2 | Operation Manual Bosch Security Systems

Proportioneel zoomen
uit (geschaald PTZ)

Learn
45

Shot
63

Cams
et
gebrui
ken

Learn
87

Automatisch draaien
zonder grenswaarden
(scannen)

N.v.t. AUX
37 On

N.v.t. Go To
99

N.v.t.

Automatisch draaien
zonder grenswaarden
stoppen

N.v.t. AUX
37 Off

N.v.t. Go To
96

N.v.t.

Automatische
draaisnelheid wijzigen

N.v.t. N.v.t. N.v.t. Learn
95
Learn
1-40
STOP
automat
isch
draaien
hiervoor

N.v.t.

Linkergrenswaarde
automatisch draaien
opslaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. Learn
92

N.v.t.

Rechtergrenswaarde
automatisch draaien
opslaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. Learn
93

N.v.t.

Automatisch draaien
met grenswaarden
starten

N.v.t. N.v.t. N.v.t. Go To
98

N.v.t.

Automatisch draaien
met grenswaarden
stoppen

N.v.t. N.v.t. N.v.t. Go To
96

N.v.t.

Stoppunten zoeken Learn
52

SET
115

Learn
98

Learn
45

66

Softlimit linksboven 
Softstop linksboven
instellen]

Learn
60

SET
95

Learn
200

Learn
88

120 Moet Camset gebruiken om
te wissen

Softlimit rechtsonder 
[Softstop rechtsonder
instellen]

Learn
61

SET
96

Learn
201

Learn
89

121 Moet Camset gebruiken om
te wissen

Draaien omkeren aan
[Inschakelen]

N.v.t. Shot
78

Learn
194

Learn
81

117 In-/uitschakelen (VCL)

Draaien omkeren uit
[Uitschakelen]

N.v.t. Shot
79

Learn
195

Learn
80

117 In-/uitschakelen (VCL)
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Kantelen omkeren aan
[Inschakelen]

N.v.t. N.v.t. Learn
190

Learn
29

71 In-/uitschakelen (Pelco D/
P)

Kantelen omkeren uit
[Uitschakelen]

N.v.t. N.v.t. Learn
191

Learn
29

72 In-/uitschakelen (Pelco D/
P)

Afbeelding omkeren/
[Afbeelding]
Afbeelding spiegelen
(Spiegelen) aan

Learn
40

N.v.t. Learn
188

Learn
30

69 In-/uitschakelen (Pelco D/
P)

Afbeelding omkeren/
[Afbeelding]
Afbeelding spiegelen
(Spiegelen) uit

Learn
41

N.v.t. Learn
189

Learn
30

70 In-/uitschakelen (Pelco D/
P)

Digitaal zoomen
inschakelen
(Vergrendelen)

N.v.t. N.v.t. Learn
210

Learn
84

103 Operator kan digitaal
zoomen niet regelen

Digitaal zoomen
uitschakelen
(Ontgrendelen)

N.v.t. N.v.t. Learn
209

Learn
85

104 Operator kan digitaal
zoomen in-/uitschakelen

Digitaal zoomen aan/
uit

N.v.t. Shot
52/53

Cams
et
gebrui
ken

AUX 2
On/Off

Automatisch
omdraaien aan

Learn
77

N.v.t. Learn
217

Learn
76

N.v.t.

Automatisch
omdraaien uit

Learn
78

N.v.t. Learn
218

Learn
77

N.v.t.

Auto Lowlight aan
[Inschakelen]

Learn
48

Shot
56

Learn
238

Learn
58

124

Auto Lowlight uit
[Uitschakelen]

Learn
49

Shot
57

Learn
239

Learn
59

125

Sproeien/wissen aan
[Inschakelen/
Ontgrendelen]

Learn
79

AUX
ON 25

Learn
219

Learn
78

101

Sproeien/wissen uit
[Uitschakelen/
Vergrendelen]

Learn
80

AUX
OFF
25

Learn
220

Learn
79

102

Wisser aan/uit N.v.t. Shot
58/59

N.v.t. AUX 5
On/Off

AD – Dit wordt bepaald
door een uitvoeropdracht.
FV gebruikt de WIPER-toets
op de bedieningspanelen

Intervalwissen aan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Intervalwissen uit N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
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Automatisch alarm aan
[Inschakelen]

Learn
46

Shot
80

Learn
236

Learn
56

115

Automatisch alarm uit
[Uitschakelen]

Learn
47

Shot
81

Learn
237

Learn
57

116

Meerdere alarmen aan
[Inschakelen]

Learn
67

AUX
ON 26

Learn
207

Learn
82

109

Meerdere alarmen uit
[Uitschakelen]

Learn
68

AUX
OFF
26

Learn
208

Learn
83

110

Automatische
beginpositie tour 1-6
instellen

Zie
opme
rking
1

Zie
opme
rking
2

Leren
211–
216

Leren
50–55

N.v.t. 1) Alleen tour AD 1;
Patroon 1 definiëren (A0)
en patroon opslaan (A3)
Patroon 1 uitvoeren (B0)
2) Eén tour van Bosch; zie
AUX 17-20 voor opties

Automatisch IR aan
[Nachtmodus
inschakelen]

Learn
56

N.v.t. Learn
196

Learn
37

107

Automatisch IR uit
[Nachtmodus
uitschakelen]

Learn
57

N.v.t. Learn
197

Learn
38

108

1200 baud instellen N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 106

2400 baud instellen N.v.t. N.v.t. N.v.t. Learn
28

N.v.t.

4800 baud instellen N.v.t. N.v.t. N.v.t. Learn
41

N.v.t.

9600 baud instellen N.v.t. N.v.t. N.v.t. Learn
40

105

Opstartbericht
[Opstarten] weergeven

N.v.t. N.v.t. Learn
99

N.v.t. N.v.t.

Adreswijziging Cams
et
gebrui
ken;
Geldi
g
bereik
1-99

Bosch
AUX
14 en
21
Geldi
g
bereik
1-126

Cams
et
gebrui
ken
Geldi
g
bereik 
1-254

Zie
opmerki
ngen.
Geldig
bereik 
1-254

126 Pelco: tweemaal Learn 60,
daarna Learn # voor nieuw
adres

Camera-opdracht
Preset1 t/m Preset10

N.v.t. N.v.t. Go To
240-2
49

Go To
240-249

240-2
49

Camera opnieuw
kalibreren

Learn
50

N.v.t. Learn
251

Learn
94

N.v.t.
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Omgekeerd (Past
besturing voor draaien
aan)

N.v.t. N.v.t. N.v.t. Learn
80

N.v.t.

Rechtop (Past
besturing voor draaien
aan)

N.v.t. N.v.t. N.v.t. Learn
81

N.v.t.

Pelco D-patronen
Een patroon opnemen/afspelen: (sla hiervóór de presets op!)
1. Selecteer het tournummer dat moet worden opgenomen met Learn # (50 t/m 55 voor
patroon 1 t/m 6); (voor Pelco moet u het nummer invoeren en daarna de PRESET-toets langer
dan 3 seconden INGEDRUKT HOUDEN. Bijv. patroon 6 is 55, houd PRESET langer dan 3
seconden ingedrukt.
2. START de opname met Learn 48. (Voer 48 in, houd PRESET ingedrukt).
3. Ga naar presetnummer, wacht gedurende de weergavetijd, ga naar het volgende
presetnummer, etc. (1 PRESET, 2 PRESET, etc.; druk nu kort op de presettoets).
OPMERKING: Hierdoor wordt de MIC verplaatst naar preset 1, blijft daar tot de volgende
presetopdracht wordt ontvangen (bijvoorbeeld 10 seconden) en gaat dan naar de volgende
preset.
4. STOP de opname met Learn 49. (Voer 49 in, houd PRESET ingedrukt).
5. Druk op de PATROON-toets om de laatst geactiveerd/opgenomen tour af te spelen.

Pelco D-adreswijziging PRESET 60
Om het adres van een camera te wijzigen, gebruikt u Learn 60 tweemaal en gebruikt u Learn
daarna voor een andere preset. Het nummer van de preset wordt het nieuwe adres. Als u
bijvoorbeeld het adres van een camera wilt instellen op 32, gebruikt u Learn 60, 60, 32 zonder
de camera te verplaatsen of tussendoor andere gegevens te verzenden.

Omgekeerd/rechtop
Voor eenheden die als koepel zijn gemonteerd, zijn links en rechts omgekeerd. Stil dit in met
Learn preset 80 
OMGEKEERD Learn preset 80 
RECHTOP Learn preset 81

Automatisch draaien (scannen)
Als u de scansnelheid wilt wijzigen, gebruikt u Learn preset 95, gevolgd door een andere
preset. De tweede preset is de scansnelheid. De bereik voor de snelheid is 1 t/m 40.
SCANSNELHEID INSTELLEN Learn preset 95
Een scan starten: Go To preset 99.
Een framescan starten (5 sec weergavetijd aan elk uiteinde): Go To preset 98.
Een scan stoppen: Go To preset 96 of beweeg de joystick.
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15 Onderhoud en probleemoplossing
Geen door gebruiker te onderhouden delen
Met uitzondering van het externe ruitenwisserblad heeft het apparaat geen onderdelen die
door de gebruiker moeten worden onderhouden. Neem contact op met uw plaatselijke Bosch-
service center voor onderhoud en reparatie van het apparaat. Bij storingen moet het apparaat
van de locatie worden verwijderd voor reparatie.

Inspectie op locatie
Het wordt aanbevolen om het apparaat om de zes maanden op locatie te inspecteren en dan
te controleren of de montagebouten stevig vastzitten en of het apparaat veilig is en geen
zichtbare tekenen van beschadiging vertoont. De inspectie van dit apparaat mag uitsluitend
door voor dit doel opgeleid personeel worden uitgevoerd, conform de geldende praktijkcode
(bijvoorbeeld EN 60097-17).

Tabel met probleemoplossingen
De onderstaande tabel geeft problemen aan die zich kunnen voordoen bij de camera en
instructies om deze te verhelpen.

Probleem Vragen die gesteld kunnen worden/acties om het
probleem op te lossen

Geen camerabesturing. - Controleer de integriteit van alle RS-485-
aansluitingen. Zorg ervoor dat ze goed vastzitten.
- Controleer of het adres dat op de camera is
ingesteld, overeenkomt met het adres van het
hoofdbesturingssysteem.
- Controleer of de baudsnelheden juist zijn.
– Schakel de camera uit en weer in.

– De video is niet stabiel, vertoont
veel ruis of is vervormd.

– Controleer de integriteit van alle connectoren en
lassen van de composiet kabel.
Als dit in orde is:
– Neem contact op met de afdeling Technische
ondersteuning van Bosch.

Het scherm blijft leeg. Zijn het netsnoer en de kabel tussen de camera en de
monitor correct aangesloten?

Het beeld op het scherm is wazig. Is het objectief vuil? Zo ja, maakt het objectief
schoon met een zachte, schone doek.

Het contrast op het scherm is te laag. Pas de contrastinstellingen van de monitor aan.
Wordt de camera blootgesteld aan fel licht? Zo ja,
wijzig de camerapositie.

De afbeelding op het scherm
knippert.

Staat de camera direct op de zon of op fluorescerend
licht gericht? Zo ja, wijzig de camerapositie.

Het beeld op het scherm is vervormd. Is de voedingsfrequentie correct gesynchroniseerd?
Wanneer de voedingsfrequentie niet correct is
ingesteld, kan de synchronisatiemodus van
lijnsynchronisatie niet worden gebruikt. Stel de
synchronisatiemodus in op INT. (NTSC-model
voedingsfrequentie in LL-modus: 60 Hz.)
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Geen videobeeld. – Controleer of de netspanning naar de voedingskast
is ingeschakeld.
– Voor camera's met IP-functionaliteit: controleer of u
een webpagina hebt.
Als dit zo is, probeer dan de camera uit en weer in te
schakelen.
Als dit niet het geval is, hebt u mogelijk een onjuist
IP-adres. Gebruik Configuration Manager om het
juiste IP-adres te identificeren.
Als dit in orde is:
– Controleer of er een 24 V-uitgang van de
transformator aanwezig is.
Als dit in orde is:
– Controleer de integriteit van alle draden en
bijpassende connectoren naar de camera.

Het beeld is donker. – Controleer of de versterking is ingesteld op hoog.
Als dit in orde is:
– Controleer of de auto-iris op het correcte niveau is
ingesteld.
Als dit in orde is:
– Controleer of de dop van het camera-objectief is
verwijderd.
Als dit in orde is:
– Controleer of de maximale afstand van de Ethernet-
kabel niet is overschreden.
Als dit in orde is:
– Alle camera-instellingen herstellen.

De achtergrond is te helder om het
object te kunnen zien.

Schakel de tegenlichtcompensatie (BLC) in.

15.1 MIC440 reinigen
De MIC440 heeft een automatische reinigingscyclus voor een correcte werking tijdens
dagelijks gebruik. De reinigingscyclus wordt elke 24 uur uitgevoerd, op basis van een door de
gebruiker gedefinieerde instelling in Camset.
Tijdens de reinigingscyclus draait de camera met volle snelheid naar één richting, stopt dan en
draait vervolgens met volle snelheid naar de andere richting. Tijdens de reinigingscyclus zijn
niet alle functies beschikbaar en de camera sluit de iris, zodat er geen beeld zichtbaar is. De
reinigingscyclus onderbreekt alle eerdere activiteiten (zoals tours, automatisch draaien,
sequenties, scannen), maar onderbreekt geen alarmconditie. Zodra de reinigingscyclus
voltooid is, keert de camera terug naar de vorige activiteit en worden de instellingen voor
draaien, kantelen, iris en focus ingesteld op de positie zoals het geval was voordat de
reinigingscyclus begon.

Werking van de reinigingscyclus
De hele reinigingscyclus duurt ongeveer drie (3) minuten en is onderverdeeld in drie fasen:
– Fase vóór het reinigen: deze fase begint 60 seconden vóór de eerste reinigingsfase.

Tijdens de fase vóór het reinigen kan een operator de reinigingscyclus vijf (5) minuten
uitstellen of de deze reinigingscyclus annuleren.
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– Reinigingsfase A: deze reinigingsfase bestaat uit één (1) minuut draaien op volle snelheid
(ongeveer 12 rotaties) in één richting en een rotatiestop. Tijdens reinigingsfase A kan een
operator het reinigen vijf (5) minuten uitstellen of deze reinigingscyclus annuleren.

– Reinigingsfase B: deze reinigingscyclus bestaat uit één (1) minuut draaien op volle
snelheid (ongeveer 12 rotaties) in de tegenovergestelde richting van fase A. Tijdens
reinigingsfase B kan een operator deze reinigingscyclus annuleren.

Opmerking: als er geen tijd voor de reinigingscyclus is ingesteld in Camset, start de eerste
reinigingscyclus 24 uur nadat het systeem voor het eerst is opgestart. Raadpleeg het gedeelte
hieronder voor het instellen van de reinigingstijd in Camset.

De tijd voor de reinigingscyclus instellen
Een operator kan de tijd voor de reinigingscyclus instellen in Camset versie 4.11 of hoger.
(Voor het downloaden van de nieuwste versie van Camset gaat u naar
www.boschsecurity.com.)
De begintijd van de reinigingscyclus wordt ingevoerd volgens een 12-uurs klok; de
standaardtijd is 1:00:00 AM.
1. Start Camset.

1. Kies het menu File (Bestand) en selecteer Preferences (Voorkeuren). Het venster
Preferences (Voorkeuren) wordt geopend.

2. Voer in het invoervak Motor Cleaning Time (Reinigingstijd motor) een begintijd voor de
reinigingscyclus in.
– Plaats de cursor in het veld voor uur, minuten of seconden. (Camset negeert de

waarde in het veld seconden).
– Typ een geldig getal voor het uur (1-12), de minuten (0-59) en de seconden (0-59) of

gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de tijd in te stellen.
– Plaats de cursor in het veld AM/PM en stel deze parameter in met de pijlen.
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3. Klik op Apply (Toepassen). Op het On Screen Display wordt het aantal uren en minuten
vóór het begin van de reinigingscyclus weergegeven.

De reinigingscyclus uitvoeren
Tijdens de drie reinigingfasen kan een operator de Focus- of Iris-knop in het
standaardconfiguratievenster van Camset of op een toetsenbord dat is aangesloten op de
MIC440 gebruiken.
1. Op het On Screen Display wordt het volgende bericht 60 seconden vóór het begin van de

reinigingscyclus weergegeven:
CLEANING IN X SEC (waarbij X het aantal seconden is voordat de reinigingscyclus begint)

2. Tijdens de fase van 60 seconden vóór het reinigen kan de operator:
– Op de knop Focus dichtbij of de knop Focus veraf drukken om het bericht over de

reinigingsfase te verbergen. Opmerking: hierdoor wordt de reinigingscyclus niet
uitgesteld.

– Druk op de knop Iris openen of de knop Iris sluiten om de fase vóór het reinigen vijf
(5) minuten uit te stellen. De fase vóór het reinigen stopt en wordt na vijf (5)
minuten opnieuw gestart.

– Wanneer de fase vóór het reinigen opnieuw is gestart, drukt u op de knop Iris
openen of de knop Iris sluiten om deze reinigingscyclus te annuleren.

3. Als de reinigingscyclus niet wordt geannuleerd, begint reinigingsfase A en start de camera
de eerste rotatie op volle snelheid. Op het On Screen Display wordt het volgende bericht
weergegeven:
xx/120 (waarbij xx de verstreken tijd van de reinigingscyclus in seconden is)

4. Tijdens reinigingfase A kan de operator:
– Druk op de knop Iris openen of de knop Iris sluiten om het reinigen vijf (5) minuten

uit te stellen. De reinigingsfase stopt en de fase vóór het reinigen start na vijf (5)
minuten opnieuw.

– Als de fase vóór het reinigen of reinigingsfase A opnieuw is gestart, drukt u op de
knop Iris openen of de knop Iris sluiten om deze reinigingscyclus te annuleren.

5. Als de reinigingscyclus niet wordt geannuleerd, begint reinigingsfase B en start de tweede
rotatie van de camera op volle snelheid in tegenovergestelde richting. Tijdens
reinigingfase B kan de operator:
– Op de knop Iris openen of de knop Iris sluiten drukken om deze reinigingscyclus te

annuleren.
6. Wanneer de reinigingscyclus voltooid is, krijgt de operator weer de volledige besturing

over de camera en keert de camera terug naar de vorige activiteit.

De reinigingscyclus uistellen of annuleren
Een operator kan de reinigingscyclus vijf (5) minuten uitstellen of de huidige cyclus annuleren.
– Druk, om de cyclus uit te stellen, op de knop Iris openen of de knop Iris sluiten tijdens de

fase vóór het reinigen of tijdens reinigingsfase A.
– Druk, om de reinigingscyclus te annuleren, na het uitstel op de knop Iris openen of de

knop Iris sluiten tijdens de fase vóór het reinigen of tijdens reinigingsfase A. Als u tijdens
reinigingsfase B op Iris openen of Iris sluiten drukt, wordt de reinigingscyclus ook
geannuleerd.
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16 Buitenbedrijfstelling
16.1 Overdragen

Het apparaat mag uitsluitend worden overgedragen in combinatie met deze installatiegids.

16.2 Afvalverwerking

Afvalverwerking
Uw Bosch-product is ontworpen en vervaardigd met materialen van hoge
kwaliteit en componenten die opnieuw kunnen worden gebruikt.
Dit pictogram geeft aan dat elektronische en elektrische apparatuur die het
einde van de levensduur heeft bereikt, apart dient te worden ingezameld en
gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden afgevoerd.
Er bestaan in de EU reeds gescheiden inzamelsystemen voor gebruikte
elektrotechnische en elektronische producten. Lever deze apparatuur in bij
een plaatselijk afvalverzamelpunt of bij een verzamelpunt voor recycling.
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17 Technische gegevens
De productspecificaties vindt u op het blad met technische gegevens van uw camera en op
betreffende productpagina's van de Online Product Catalogus op de site
www.boschsecurity.nl.
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18 Bijlagen
18.1 MIC440-functies per protocol

MIC440-functies per protocol

American
Dynamics

Bosch Forward Vision Pelco VCL

PTZ-bewerkingen

AutoPan zonder
grenswaarden

X X

AutoPan met
grenswaarden

X

AutoPan-snelheid
instelbaar

X

Aantal presets 35 42 64 23 57

Het aantal presettours
(patroontours)

1 1 6 6 N.v.t.

Snelheidsbesturing
proportioneel zoomen
(PTZ aanpassen)

X X X X X

Camera-/
lensbewerkingen

Auto Lowlight (lange
sluitertijd)

X X X X X

Automatische
nachtmodus

X X X X X

Besturing digitaal
zoomen

X X X X

Besturing wisser/
sproeier

Wisser AAN/UIT X X X X X

Alleen sproeier X X X

Sproeier/wisser
gecombineerd

X X X X X

Diverse bewerkingen

Automatisch draaien
(automatische
omdraaien)

X X X

Automatische
beginpositie
(inactiviteit; preset 1
of tour)

X X X X X
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American
Dynamics

Bosch Forward Vision Pelco VCL

Fast Address-functie X X X

Maximaal camera-
adres

99 126 254 254 128
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