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u Uiterst vandalismebestendige constructie

u Compatibel met elektriciteitspijpen voor eenvoudige
installatie

u Weerbestendig; ontworpen conform NEMA 4X

u Betrouwbare prestaties in temperatuurbereik -40°C
tot +60°C

u Varifocaal 2,8 - 10 mm objectief met auto-iris

De EX40 is een ultra-vandalismebestendige vaste
domecamera met een behuizing van groot formaat,
hoogwaardige 1/3-inch CCD-sensoren en varifocale
objectieven met auto-iris voor uitstekende CCTV-
bewaking bij vele verschillende toepassingen.
De dome heeft talrijke installateurvriendelijke
eigenschappen, waaronder een Video Patch Lead
(VPL) voor een snelle aansluiting op de optionele
Video Patch Connector (VPC) voor gebruik van een
draagbare monitor voor instelling en
probleemoplossing. De eigen draai- en kantelbare
cardanusring maakt uitgebreide afstelling van de CCD
en objectief mogelijk, evenals het onmiddellijk
centreren van het videobeeld. Interne
bevestigingsmaterialen zijn thermisch en mechanisch
geoptimaliseerd voor grotere betrouwbaarheid. EX40
domes zijn compatibel met elektriciteitspijpen voor
een eenvoudige installatie op standaard elektrische
circuits. Door de varifocale objectieven met auto-iris
zijn uitstekende optische prestaties gegarandeerd.
De EX40 beschikt over een behuizing van geanodiseerd
aluminium dat machinaal is bewerkt met CNC-
gestuurde machines, een uiterst duurzaam materiaal
met een hoge corrosie- en hittebestendigheid. In

tegenstelling tot andere afwerkingen heeft
geanodiseerd aluminium een verbazingwekkende
chemische stabiliteit en is het ongevoelig voor
veranderingen van kleur of uiterlijk, zelfs bij zware
blootstelling aan ultraviolette straling.
Een dome van 3 mm dik polycarbonaat beschermt de
interne camera-onderdelen. De dome van
polycarbonaat is slag- en vuurvast, hittebestendig en
bestand tegen UV-straling en weerstaat zelfs de meest
brute pogingen om hem te beschadigen. De
weerbestendige EX40 is bedoeld voor werking bij
temperaturen van -40° C tot +60° C.

Basisfuncties

Toepassingen
• Nachtbewaking
• Omgevingen zonder zichtbaar licht
• Winkelcentra
• Hotels en casino's
• Vervoersknooppunten
• Restaurants / bars
• Industrieterreinen
• Banken
• Gevangenissen en heropvoedingsinrichtingen



• Scholen en universiteiten
• Locaties die kwetsbaar zijn voor vandalisme

Bestelinformatie

EX40C7V0310BH-P Ultra-vandalismebestendige dome
Opdrachtnummer EX40C7V0310BH-P

EX40C7V0310BH-N Ultra-vandalismebestendige dome
Opdrachtnummer EX40C7V0310BH-N

EX40MX4V0310BH-P Ultra-vandalismebestendige dome
Opdrachtnummer EX40MX4V0310BH-P

EX40MX4V0310BH-N Ultra-vandalismebestendige dome
Opdrachtnummer EX40MX4V0310BH-N

Hardware-accessoires

EXPS.008 VAC Voeding
Voeding 120 VAC/ 24 VAC 1500 mA
Opdrachtnummer EXPS.008

EX-VPC Video-aansluitconnector
Video-aansluitconnector voor de EX40 en EX49
Opdrachtnummer EX-VPC

EX-Dome-C
Vervangende transparante dome voor EX40/49
Opdrachtnummer EX-Dome-C

EX-Dome-H
Vervangende halfgetinte dome voor EX40/49
Opdrachtnummer EX-Dome-H
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