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Az EX40 egy ultra vandálbiztos, fix dómkamera, nagyméretű
tokozattal, nagy teljesítményű 1/3"-os CCD képalkotóval és
variofókuszos, autoíriszes objektívvel, amely széles körben
alkalmazható a kiváló minőségű CCTV alkalmazásokra.

A dóm felhasználóbarát funkciókat tartalmaz, például a
video patch csatlakozóhoz (VPC) való gyors csatlakozást
megkönnyítő video patch kábelt (VPL), ezáltal a hordozható
monitorok beállításra és hibakeresére is használhatóak. A
szabadalmazott, három irányban mozgatható gömbcsukló
lehetővé teszi a CCD és az objektív sokoldalú beállítását, és
a videokép azonnali központosítását. A belső
rögzítőszerelvényeket termikusan és mechanikailag
optimalizálták a fokozott megbízhatóság biztosítása
céljából. Az EX40 dómok vezetékkompatibilisek, hogy
könnyen ráköthetők legyenek a szabványos elektromos
szerelvényekre. Variofókuszos, autoíriszes objektívek
biztosítják a maximális optikai teljesítményt.

Az EX40 készülék CNC megmunkálású galvanizált alumínium
alapszerkezettel rendelkezik, amely hihetetlenül tartós,
nagy tűzállóságú és korrózióvédelemmel ellátott anyag. Az
egyéb bevonatokkal ellentétben, a galvanizált alumínium
hihetetlen kémiai stabilitással rendelkezik, és sem színe,
sem megjelenése nem változik még erős ultraibolya
sugárzás esetén sem.

Egy 3 mm vastag polikarbonát dóm védi a belső kamera
részegységeket. Az ütésnek-, tűznek-, hőnek- és ultraibolya
sugárzásnak ellenálló polikarbonát dóm garantáltan
törhetetlen még a legerőteljesebb vandál támadások esetén
is. Az időjárásálló EX40 -40°C és +60°C közötti
hőmérsékleten képes működni.

Főbb funkciók

Alkalmazási területek
• Éjszakai megfigyelés
• Zéró lux környezet
• Kereskedelmi telephelyek
• Szállodák és kaszinók
• Logisztikai központok
• Éttermek / bárok
• Ipari parkok
• Bankok
• Börtönök és javítóintézetek
• Iskolák, kollégiumok, egyetemek
• Vandáloknak kitett területek

EX40 sorozatú ultra vandálbiztos dóm
▶ Ultra vandálbiztos kialakítás

▶ Könnyű szerelést lehetővé tevő vezeték

▶ NEMA 4X szabványnak megfelelő, időjárásálló

▶ Megbízható teljesítmény -40°C és +60°C közötti
hőmérsékleti tartományban

▶ 2,8 - 10 mm-es variofókuszos, autoíriszes objektív

▶ Három irányban mozgatható gömbcsukló a könnyű
telepíthetőséghez
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Műszaki specifikációk

Képalkotó MX4 nagyfelbontású
day/night CCD

C7 nagyfelbontású szí-
nes

Felbontás 540 TV-soros színes /
540 TV-soros monok-
róm

500 TV-sor

Effektív képpontok
NTSC

768 (vízsz.) x 494
(függ.)

768 (vízsz.) x 494
(függ.)

Effektív képpontok
PAL

752 (vízsz.) x 582
(függ.)

752 (vízsz.) x 582
(függ.)

Nappali érzékenység 0,02 lux, F1,4 objektív 2,7 lux F1,4-nél

Éjszakai érzékenység 0 lux, infravörös megvi-
lágítással (B/W)

N/A

S/N viszony >48dB (AGC kikapcsol-
va)

>48 dB

Kimenőjel 1 Vp-p, 75 ohm

Gamma 0,45

Erősítésszabályozás AGC (kapcsolható)

Elektronikus írisz 1/60 - 1/100000 (NTSC) /
1/50 - 1/100000 (PAL)

Gömbcsukló Három irányban mozgatható (Pan-
Tilt-Twist) gömbcsukló a könnyű fel-
szereléshez

Feszültségellátás 12-24 V AC (50/60 Hz)
12-24 V DC

Teljesítményfelvétel: Max. 5 W

Szerkezet 3 mm vastag, félgömb alakú polikar-
bonát dóm

Alapszerkezet CNC galvanizált alumínium

Tömeg 610 g

Működési tartomány -40°C - +60°C

Páratartalom Legfeljebb 85% relatív páratartalom

Befoglaló méretek 118 mm átmérő / 100 mm Ma

Rendelési információ

EX40C7V0310BH-P ultra vandálbiztos dóm
Extreme dóm, 1/3" nagy felbontású színes,
500 TV-sor, 2,8-10 mm objektív, színezett
dóm, fekete aljzat, PAL

EX40C7V0310BH-P

EX40C7V0310BH-N ultra vandálbiztos dóm
Extreme dóm, 1/3" nagy felbontású színes,
500 TV-sor, 2,8-10 mm objektív, színezett
dóm, fekete aljzat, NTSC

EX40C7V0310BH-N

EX40C7V0310BC-P ultra vandálbiztos dóm
Extreme dóm, 1/3" nagy felbontású színes,
500 TV-sor, 2,8-10 mm objektív, átlátszó
dóm, fekete aljzat, PAL

EX40C7V0310BC-P

EX40C7V0310BC-N ultra vandálbiztos dóm
Extreme dóm, 1/3" nagy felbontású színes,
500 TV-sor, 2,8-10 mm objektív, átlátszó
dóm, fekete aljzat, NTSC

EX40C7V0310BC-N

EX40MX4V0310BH-P ultra vandálbiztos
dóm
Extreme dóm, bővített day/night, 540 TV-sor,
2,8-10 mm objektív, színezett dóm, fekete alj-
zat, PAL

EX40MX4V0310BH
-P

EX40MX4V0310BH-N ultra vandálbiztos
dóm
Extreme dóm, bővített day/night, 540 TV-sor,
2,8-10 mm objektív, színezett dóm, fekete alj-
zat, NTSC

EX40MX4V0310BH
-N

EX40MX4V0310BC-P ultra vandálbiztos
dóm
Extreme dóm, bővített day/night, 540 TV-sor,
2,8-10 mm objektív, átlátszó dóm, fekete alj-
zat, PAL

EX40MX4V0310BC
-P

EX40MX4V0310BC-N ultra vandálbiztos
dóm
Extreme dóm, bővített day/night, 540 TV-sor,
2,8-10 mm objektív, színezett dóm, fekete alj-
zat, PAL

EX40MX4V0310BC
-N

Hardvertartozékok

EXMB.045B dóm függesztett konzol
Dóm függesztett konzol, fekete

EXMB.045B

EXMB.045S dóm függesztett konzol
Dóm függesztett konzol, tiszta alumínium

EXMB.045S

EX-VPC video patch csatlakozó
Videó patch csatlakozó az EX40 és EX49 szá-
mára

EX-VPC

EX-dóm-C
Átlátszó tartalék dóm az EX40/49 számára

EX-Dome-C

EX-dóm-H
Félig átlátszó tartalék dóm az EX40/49 számá-
ra

EX-Dome-H

UPA-2420-50 tápegység
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA ki

UPA-2420-50
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