
CCTV | EX27D‑MX4 Řada kamer pro použití v poušti

Kamera EX27D‑MX4 je speciálně navržena pro denní
a noční sledování v horkých a prašných podmínkách
pouště. Konstrukce optimalizovaná tak, aby zajišťovala
odvod tepla, chrání kameru EX27D‑MX4 před interním
přehříváním způsobeným přijímáním slunečního tepla.
Kamera EX27D‑MX4 poskytuje spolehlivý výkon až do
teploty 65 °C.

Kamera pro použití v poušti EX27D-MX4 obsahuje
technologii MFP (mechanický filtr s fotoelektrickým
článkem). Zásluhou použití technologie dvojitého
mechanického filtru poskytuje kamera EX27D-MX4 přesné
barvy během dne a pozoruhodnou citlivost na infračervené
světlo v noci.

Technologie snímacího prvku CCD LXR kamery EX27D-
MX4 zajišťuje pozoruhodnou spektrální citlivost ve
viditelné i v blízkosti infračervené oblasti spektra. Snímací
prvek LXR s vysokým rozlišením se vyznačuje malým
rozmazáním a proužkováním a vynikajícím potlačením
bloomingu.

Kamera EX27D-MX4 používá minimální množství
mechanických pohyblivých částí a je utěsněná proti
povětrnostním podmínkám. Funkčnost kamery byla
otestována v horkých podmínkách pouště. V kombinaci
s infračervenými osvětlovacími jednotkami je kamera
EX27D-MX4 ideální pro denní a noční sledování v poušti
a tropických prostředích.

Technické specifikace

Obraz

Snímací prvek Rozšířený CCD typu Den/Noc s vyso-
kým rozlišením, typ MX4

Filtr Dvojitý mechanický filtr, který pro-
pouští nebo zadržuje infračervené
světlo

Přepínání režimů Den a Noc Automatické, řízené fotoelektrickým
článkem

Rozlišení 540 TV řádků barevně / 540 TV řád-
ků černobíle

Počet efektivních pixelů – NTSC
(h × v)

768 × 494

Počet efektivních pixelů – PAL
(h × v)

752 × 582

Parametry varifokálního objektivu Varifokální objektiv s ohniskovou
vzdáleností 5-50 mm, automatickou
clonou a korekcí pro infračervenou
část spektra

Parametry objektivu s pevnou ohni-
skovou vzdáleností

3,6 mm / 6,0 mm

Zpracování signálu Digitální zpracování signálu (DSP)

Výstupní signál Kompozitní videosignál 1 Všš,
75 ohmů

Citlivost ve dne 0,02 lx s objektivem F/1,4

Citlivost v noci 0 lx při infračerveném osvětlení (čer-
nobíle)

EX27D‑MX4 Řada kamer pro použití
v poušti

▶ Optimalizovaná a testovaná pro horké pouštní
podmínky do teploty 65 °C

▶ Odrazivá sluneční clona chrání před ostrým světlem
v podmínkách slunného počasí

▶ Prachotěsný kryt utěsněný proti povětrnostním
podmínkám a připravený na písečné bouře

▶ Výjimečná reprodukce barev ve dne a pozoruhodný
výkon v noci za infračerveného osvětlení
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Elektronická clona 1/60 až 1/100 000 s (NTSC)

1/50 až 1/100 000 s (PAL)

Poměr signál/šum Větší než 48 dB (vypnuté automatic-
ké řízení zisku AGC)

Gama 0,45

Řízení zisku Automatické řízení zisku (AGC)

Mechanické hodnoty

Konstrukce Robustní hliníkový odlitek / protlačený výlisek

Hmotnost 1,4 kg

Celkové rozměry
(v × š × h)

89 × 91 × 222 mm

Povrchová úprava Bílá prášková barva

Montáž Dvojitý držák ve tvaru U dodávaný s 1/4" závi-
tem o délce 20 mm

Sluneční clona Součást dodávky

Elektrické hodnoty

Napětí 12 až 24 V AC nebo V DC

Příkon Max. 4,5 W

Prostředí

Provozní rozsah -50 °C až +65 °C

Prostředí Vyhovuje krytí NEMA 4

Informace o objednání

EX27DMX4V0550W‑N Kamera pro použití
v poušti
Kamera pro použití v poušti, 1/3palcový roz-
šířený snímací prvek typu Den/Noc, objektiv
5–50 mm, NTSC, bílá barva

EX27DMX4V0550
W-N

EX27DMX4V0550W-P Kamera pro použití
v poušti
Kamera pro použití v poušti, 1/3palcový roz-
šířený snímací prvek typu Den/Noc, objektiv
5–50 mm, PAL, bílá barva

EX27DMX4V0550
W-P

Hardwarové příslušenství

EXMB.015W Přechodová deska pro
montáž na sloup
Přechodová deska pro montáž na sloup, bílá
barva

EXMB.015w

EXMB.017W Přechodová deska pro
montáž na stěnu
Přechodová deska pro montáž na stěnu, bílá
barva

EXMB.017W

EXMB.020W Držák ve tvaru L pro velké
zatížení
Držák ve tvaru L pro velké zatížení, bílá barva

EXMB.020w

Informace o objednání

EXMB.023W Nástěnný držák
Nástěnný držák, bílá barva

EXMB.023W

UPA-2420-50 Napájecí zdroj
220 V AC, 50 Hz, výstup 24 V AC, 20 VA

UPA-2420-50
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