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Η σειρά EX27D‑MX4 είναι ειδικά σχεδιασμένη για
παρακολούθηση ημέρας/νύχτας σε συνθήκες ερήμου με
υψηλή θερμοκρασία και σκόνη. Ο βελτιωμένος σχεδιασμός
απαγωγής θερμότητας προστατεύει το EX27D‑MX4 από
εσωτερική υπερθέρμανση λόγω απολαβής της ηλιακής
θερμότητας. Η σειρά EX27D‑MX4 παρέχει αξιόπιστη
απόδοση μέχρι τους 65ºC (149ºF).

Η κάμερα Desert EX27D-MX4 ενσωματώνει τεχνολογία
μηχανικού φίλτρου με φωτοκύτταρο (MFP).
Χρησιμοποιώντας τεχνολογία μηχανικού φίλτρου διπλού
παραθύρου, το EX27D-MX4 παρέχει ακριβές χρώμα κατά
την ημέρα και εξαιρετική ευαισθησία υπερύθρων κατά τη
νύχτα.

Η τεχνολογία LXR CCD του EX27D-MX4 παρέχει εξαιρετική
φασματική απόκριση τόσο σε ορατές περιοχές όσο και σε
περιοχές κοντά στις υπέρυθρες. Ο αισθητήρας LXR υψηλής
ανάλυσης χαρακτηρίζεται από ελάχιστα τεχνουργήματα
κηλίδων ή λωρίδων και εξαιρετικά χαρακτηριστικά αντι-
θάμβωσης.

Χρησιμοποιώντας ελάχιστα μηχανικά κινούμενα μέρη, το
EX27D-MX4 είναι μονωμένο από τις καιρικές συνθήκες και
δοκιμασμένο για υψηλή απόδοση σε θερμές συνθήκες
ερήμου. Συνδυασμένο με διατάξεις φωτισμού υπερύθρων,
το EX27D-MX4 είναι ιδανικό για παρακολούθηση ημέρας
και νύχτας σε περιβάλλον ερήμου και τροπικών συνθηκών.

Τεχνικά στοιχεία

Βίντεο

Αισθητήρας MX4 υψηλής ανάλυσης και ευαισθη-
σίας CCD ημέρας/νύχτας

Φίλτρο Διπλού παραθύρου μηχανικού τύπου,
IR Pass / IR Cut

Αλλαγή από λειτουργία ημέρας σε
λειτουργία νύχτας

Αυτόματος έλεγχος με φωτοκύτταρο

Ανάλυση 540 TVL έγχρωμη / 540 TVL ασπρό-
μαυρη

Ωφέλιμα εικονοστοιχεία (οριζ. x κα-
τακόρ.)

768 x 494

Ωφέλιμα εικονοστοιχεία (οριζ. x κα-
τακόρ.)

752 x 582

Επιλογές φακού ρυθμιζόμενης
εστίασης

Φακός ρυθμιζόμενης εστίασης, αυτό-
ματης προσαρμογής ίριδας 5-50 mm
διόρθωσης για υπέρυθρες

Επιλογές σταθερού φακού 3,6 mm / 6,0 mm

Επεξεργασία σήματος Ψηφιακή επεξεργασία σήματος (DSP)

Σήμα εξόδου 1 Vpp σύνθετο σήμα βίντεο, 75 ohm

Ευαισθησία ημέρας 0,02 Lux με φακό F1.4

Ευαισθησία νύχτας 0 lux με υπέρυθρες (ασπρόμαυρη)

Ηλεκτρονική ίριδα 1/60 έως 1/100.000 (NTSC)

1/50 έως 1/100.000 (PAL)

Λόγος σήματος προς θόρυβο Μεγαλύτερος από 48 dB (AGC ανε-
νεργό)

EX27D‑MX4 Κάμερα Σειρά Desert
▶ Βελτιστοποιημένο και δοκιμασμένο για συνθήκες

ερήμου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 65ºC
(149ºF)

▶ Ανακλαστικό αλεξήλιο εμποδίζει την αντανάκλαση του
ηλιακού φωτός

▶ Περίβλημα μονωμένο από τις καιρικές συνθήκες,
σφραγισμένο από σκόνη και ανθεκτικό στις
αμμοθύελες

▶ Εξαιρετική αναπαραγωγή χρώματος κατά την ημέρα
και κορυφαία απόδοση κατά τη νύχτα με υπέρυθρες

www.boschsecutity.gr
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Γάμμα 0,45

Έλεγχος απολαβής Αυτόματος έλεγχος κέρδους (AGC)

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Κατασκευή Ανθεκτικό χυτευμένο αλουμίνιο / εξώθηση

Βάρος 1,4 kg (3,1 lbs)

Συνολικές διαστάσεις
(Υ x Π x Β)

89 x 91 x 222 mm (3,5 x 3,6 x 8,7 in.)

Φινίρισμα Επίστρωση λευκής πούδρας

Τοποθέτηση Διπλή στερέωση τύπου U με 1/4 in.-20

Αλεξήλιο περιλαμβάνεται

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση 12 έως 24 AC/DC

Κατανάλωση 4,5 W μέγ.

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Λειτουργικό εύρος -50ºC έως +65ºC (-58ºF έως +149ºF)

Περιβάλλον Συμμόρφωση κατά NEMA 4

Πληροφορίες παραγγελίας

EX27DMX4V0550W‑N Κάμερα Σειρά
Desert
Κάμ. Desert, 1/3 in. υψηλή ευαισθησία ημέ-
ρας/νύχτας, φακός 5-50 mm, NTSC, λευκό

EX27DMX4V0550
W-N

EX27DMX4V0550W-P Κάμερα Σειρά
Desert
Κάμ. Desert, 1/3 in. υψηλή ευαισθησία ημέ-
ρας/νύχτας, φακός 5-50 mm, PAL, λευκό

EX27DMX4V0550
W-P

Αξεσουάρ υλικού

EXMB.015W Προσαρμογέας τοποθέτησης
σε ιστό
Προσαρμογέας στερέωσης σε ιστό, λευκός

EXMB.015w

EXMB.017B Στήριγμα προσαρμογέα
επιτοίχιας τοποθέτησης
Προσαρμογέας επιτοίχιας τοποθέτησης, λευ-
κός

EXMB.017W

EXMB.020W Στήριγμα τύπου L υψηλής
αντοχής
Βραχίονας L υψηλής αντοχής, λευκός

EXMB.020w

EXMB.023W Επιτοίχιο στήριγμα
Επιτοίχιο στήριγμα, λευκό

EXMB.023W

Τροφοδοτικό UPA-2420-50
Έξοδος 220VAC, 50Hz, 24VAC, 20VA

UPA-2420-50
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