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Jednotka EX27MNX je kamera typu Den/Noc odolná proti
libovolným povětrnostním podmínkám, která obsahuje
technologii MFP, aby poskytovala výjimečný výkon ve dne i
v noci. Zásluhou použití technologie mechanického filtru
poskytuje kamera EX27MNX zářivé barvy ve dne a
pozoruhodnou citlivost na infračervené světlo v noci.

Kamera EX27MNX používá technologii snímacího prvku
CCD LXR, která zajišťuje pozoruhodnou spektrální citlivost
ve viditelné i v blízkosti infračervené oblasti spektra.
Snímací prvek s vysokým rozlišením vytváří úžasných
570 TV řádků černobíle a 550 TV řádků barevně. Stejně
jako u všech snímacích prvků typu LXR se videosignál
vyznačuje pouze slabým rozmazáním, málo patrným
proužkováním a vynikajícím potlačením bloomingu.

Filtr nepropouštějící infračervené světlo eliminuje
propouštění infračerveného světla během dne, a zajišťuje
tak přesný barevný obraz. V noci filtr propouštějící
infračervené světlo a řízený fotoelektrickým článkem
optimalizuje noční vidění. Kamera EX27MNX společně
s vysoce výkonnou infračervenou osvětlovací jednotkou
s 18 diodami LED poskytuje noční vidění s rovnoměrně
rozptýleným infračerveným osvětlením do vzdálenosti
12 m.

Kamera EX27MNX je opatřena krytem odolným proti
libovolným povětrnostním podmínkám, jenž se osvědčil
v praxi úspěšným použitím v extrémních prostředích. Kryt
z odlévaného a protlačovaného hliníku pojme varifokální
objektiv s ohniskovou vzdáleností 4–9 mm a automatickou
clonou, jenž poskytuje mimořádnou univerzálnost při
instalaci.

Robustní kompaktní kamera EX27MNX, chráněná proti
elektrickým rázům a utěsněná proti extrémním
povětrnostním podmínkám, je ideální kamerou typu Den/
Noc pro široký rozsah různých technických sledovacích
aplikací.

Funkce

Použití
• Bezpečnost komerčních prostorů
• Kritická infrastruktura
• Bezpečnost země
• Sledování veřejně přístupných oblastí
• Průmyslové areály
• Přístavy a kotviště
• Školy, vysoké školy a univerzity
• Venkovní sledování
• Letiště
• Prostředí s extrémním počasím

EX27N Kamery odolné proti libovolným
povětrnostním podmínkám

▶ Rozšířený snímací prvek CCD typu Den/Noc MX4
zajišťující znamenitou citlivost na infračervené světlo,
pouze slabé rozmazání obrazu, málo patrné
proužkování a vynikající potlačení bloomingu

▶ Přepínání režimů Den a Noc řízené fotoelektrickým
článkem

▶ Vynikající barvy ve dne, pozoruhodná citlivost na
infračervené světlo v noci

▶ Integrované provedení typu Den/Noc s 18 diodami
LED vyzařujícími světlo s vlnovou délkou 840 nm pro
zajištění účinnosti při osvětlení 0 lx

▶ Optimalizované pole diod LED pro aktivní
infračervené noční vidění s rovnoměrně rozptýleným
infračerveným osvětlením do vzdálenosti 12 m
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Technické specifikace

Obraz

Snímací prvek Rozšířený CCD typu Den/Noc s vy-
sokým rozlišením, typ MX4

Počet efektivních pixelů – NTSC
(h × v)

768 × 494

Počet efektivních pixelů – PAL
(h × v)

752 × 582

Přepínání režimů Den a Noc Automatické, řízené fotoelektrickým
článkem

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

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

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

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

Výstupní signál Kompozitní videosignál 1 Všš,
75 ohmů

Gama 0,45

Řízení zisku Automatické řízení zisku (AGC)

Elektronická clona 1/60 až 1/100 000 s (NTSC)

1/50 až 1/100 000 s (PAL)

Typ diod LED Vysoce výkonné s vlnovou délkou
850 nm nebo 940 nm a rovnoměr-
ným rozptýlením infračerveného
světla

Počet diod LED 18

Mechanické hodnoty

Barvy Černá

Konstrukce Robustní hliníkový odlitek / protlačený výlisek

Hmotnost 1,4 kg

Celkové rozměry
(v × š × h)

89 × 91 × 222 mm

Elektrické hodnoty

Napětí 12 až 24 V AC nebo V DC

Příkon 4,5 W nebo méně

Prostředí

Provozní rozsah -50 °C až +50 °C

Prostředí Vyhovuje krytí IP66/NEMA 4X

Informace o objednání

EX27MNX8V0409B‑N Kamera odolná
proti libovolným povětrnostním
podmínkám
Kamera odolná proti libovolným povětrnost-
ním podmínkám, 1/3palcový rozšířený sní-
mací prvek typu Den/Noc, objektiv 4–9 mm,
infračervené světlo s vlnovou délkou 850 nm,
NTSC, černá barva

EX27MNX8V0409B
-N

EX27MNX8V0409B‑P Kamera odolná proti
libovolným povětrnostním podmínkám
Kamera odolná proti libovolným povětrnost-
ním podmínkám, 1/3palcový rozšířený sní-
mací prvek typu Den/Noc, objektiv 4–9 mm,
infračervené světlo s vlnovou délkou 850 nm,
PAL, černá barva

EX27MNX8V0409B
-P

EX27MNX9V0409B‑N Kamera odolná
proti libovolným povětrnostním
podmínkám
Kamera odolná proti libovolným povětrnost-
ním podmínkám, 1/3palcový rozšířený sní-
mací prvek typu Den/Noc, objektiv 4–9 mm,
infračervené světlo s vlnovou délkou 940 nm,
NTSC, černá barva

EX27MNX9V0409B
-N

EX27MNX9V0409B‑P Kamera odolná proti
libovolným povětrnostním podmínkám
Kamera odolná proti libovolným povětrnost-
ním podmínkám, 1/3palcový rozšířený sní-
mací prvek typu Den/Noc, objektiv 4–9 mm,
infračervené světlo s vlnovou délkou 940 nm,
PAL, černá barva

EX27MNX9V0409B
-P

Hardwarové příslušenství

EXMB.015B Přechodová deska pro montáž
na sloup
Přechodová deska pro montáž na sloup, čer-
ná barva

EXMB.015B

EXMB.023B Nástěnný držák
Nástěnný držák, černá barva

EXMB.023B

EXMB.017B Přechodová deska pro montáž
na stěnu
Přechodová deska pro montáž na stěnu, čer-
ná barva

EXMB.017B

EXSH.27B Sluneční clona
Sluneční clona, černá barva

EXSH.27B

EXMB.020B Držák ve tvaru L
Držák pouze ve tvaru L, pro velké zatížení,
černá barva

EXMB.020B

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

UPA-2420-50
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