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EX27D‑MX4 er særligt udviklet til døgnovervågning under
varme, støvede ørkenforhold. Det optimerede
varmedrænende design beskytter EX27D‑MX4 mod intern
overophedning pga. solvarme. EX27D‑MX4 leverer en
pålidelig ydeevne op til 65ºC (149ºF).

EX27D-MX4 ørkenkamera indeholder MFP-teknologi
(mekanisk filter med fotocelle). Ved hjælp af mekanisk
filterteknologi med dobbeltvindue leverer EX27D-MX4
præcise farver om dagen og fremragende infrarød
følsomhed om natten.

EX27D-MX4 LXR CCD-teknologi giver fremragende
spektralrespons i både synlige og nær‑infrarøde områder.
LXR sensoren med høj opløsning har lavplettede,
lavstribede og fremragende anti-defokuserende
egenskaber

Ved hjælp af et minimalt antal mekanisk bevægelige dele
er EX27D-MX4 gjort vejrbestandigt og testet til at fungere
under varme ørkenforhold. Kombineret med infrarød
belysning er EX27D-MX4 ideel til døgnovervågning i
ørkener og tropiske områder.

Tekniske specifikationer

Video

Sensor MX4 udvidet dag/nat CCD med høj
opløsning

Filter Mekanisk type med dobbeltvindue,
IR Pass, IR-Cut

Skift mellem dag og nat Fotocellestyret, automatisk

Opløsning 540 TVL farve / 540 TVL sort/hvid

Faktiske pixel NTSC (V x L) 768 x 494

Faktiske pixel PAL (V x L) 752 x 582

Optikmuligheder med variabel
brændvidde

5-50 mm IR‑korrigeret auto-iris-op-
tik med variabel brændvidde

Faste optikmuligheder 3,6 mm / 6,0 mm

Signalbehandling Digital signalbehandling (DSP)

Udgangssignal 1 Vpp composite video, 75 ohm

Dagslysfølsomhed 0,02 lux med F1.4 optik

Nattefølsomhed 0 lux med infrarød (sort/hvid)

Elektronisk blænde 1/60 til 1/100.000 (NTSC)

1/50 til 1/100,000 (PAL)

Signal-støjforhold Højere end 48 dB (AGC deaktiveret)

Gamma 0,45

Forstærkning AGC

EX27D‑MX4 serie af ørkenkameraer
▶ Optimeret og testet til varme ørkenforhold op til 65ºC

(149ºF)

▶ Reflekterende solskærm modvirker genskin under
solrige forhold

▶ Vejrbestandigt kabinet, støvtæt og forberedt til
sandstorme

▶ Enestående farvegengivelse i dagslys og fremragende
ydeevne med infrarødt om natten
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Mekaniske data

Konstruktion Robust aluminiumsstøbning / ekstrudering

Vægt 1,4 kg (3,1 lbs)

Dimensioner (H x B x D) 89 x 91 x 222 mm (3,5 x 3,6 x 8,7 ")

Afslut Hvid pulverlakeret finish

Montering Dobbelt U-beslag følger med 1/4 "-20

Solskærm medfølger

Elektriske data

Strøm 12 til 24 AC/DC

Forbrug Maks. 4,5 W

Omgivelser

Driftsområde -50ºC til +65ºC (-58ºF til +149ºF)

Omgivelser Overholder NEMA 4

Bestillingsoplysninger

EX27DMX4V0550W‑N serie af
ørkenkameraer
Ørkenkamera, 1/3 " udvidet dag/nat,
5-50 mm optik, NTSC, hvid

EX27DMX4V0550
W-N

EX27DMX4V0550W-P serie af
ørkenkameraer
Ørkenkamera, 1/3 " udvidet dag/nat,
5-50 mm optik, PAL, hvid

EX27DMX4V0550
W-P

Tilbehør

EXMB.015W adapter til stangmontering
Adapter til montering på stang, hvid

EXMB.015w

EXMB.017W adapterbeslag til
vægmontering
Adapter til vægmontering, hvid

EXMB.017W

EXMB.020W L-beslag til hård belastning
L-beslag til hård belastning, hvid

EXMB.020w

EXMB.023W vægbeslag
Vægbeslag, hvid

EXMB.023W

UPA-2420-50 Strømforsyning
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA ud

UPA-2420-50
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