
System telewizji przemysłowej (CCTV) | Kamera EX27D‑MX4, Pustynna

Kamera EX27D‑MX4 została zaprojektowana specjalnie do
całodobowego dozoru w warunkach pustynnych,
charakteryzujących się wysoką temperaturą i dużym
stopniem zapylenia. Konstrukcja zoptymalizowana pod
kątem rozpraszania ciepła chroni kamerę EX27D‑MX4
przed wewnętrznym przegrzaniem spowodowanym
promieniowaniem słonecznym. Model EX27D‑MX4
zapewnia niezawodną pracę w temperaturach do 65ºC.

Kamera EX27D-MX4 do zastosowania w warunkach
pustynnych jest wyposażona w technologię MFP (filtr
mechaniczny z fotokomórką). Dzięki wykorzystaniu
technologii dwupasmowego filtra mechanicznego kamera
EX27D-MX4 zapewnia precyzyjne odtwarzanie kolorów za
dnia i doskonałą czułość w podczerwieni nocą.

Przetwornik CCD kamery EX27D-MX4 z technologią LXR
zapewnia doskonałą charakterystykę widmową zarówno w
obszarach widocznych jak i w zakresie bliskiej
podczerwieni. Przetwornik LXR o wysokiej rozdzielczości
charakteryzuje się niskim stopniem rozmazania i smużenia
oraz doskonałym zapobieganiem przelewania się
ładunków (anti-blooming).

Zminimalizowanie liczby ruchomych elementów
mechanicznych w kamerze EX27D-MX4 zapewniło jej
odporność na warunki pogodowe. Urządzenie zostało
przetestowane pod kątem wydajnej pracy w gorących
warunkach pustynnych. Dzięki połączeniu z
promiennikami podczerwieni kamera EX27D-MX4 jest
idealnym rozwiązaniem do całodobowego dozoru w
warunkach pustynnych i tropikalnych.

Dane techniczne

Wideo

Przetwornik obrazu Dualny przetwornik CCD wysokiej
rozdzielczości MX4 o rozszerzonych
możliwościach

Filtr Dwupasmowy filtr mechaniczny od-
cinający/przepuszczający podczer-
wień

Przełączanie dzień-noc Automatyczne sterowanie fotoko-
mórką

Rozdzielczość 540 linii TV w trybie kolorowym /
540 linii TV w trybie monochroma-
tycznym

Liczba aktywnych pikseli obrazu w
systemie NTSC (szerokość x wyso-
kość)

768 x 494

Kamera EX27D‑MX4, Pustynna
▶ Zoptymalizowana i testowana pod kątem warunków

pustynnych i temperatur do 65ºC

▶ Odbijająca promienie osłona przeciwsłoneczna
zapobiega powstawaniu poświaty w warunkach
dużego nasłonecznienia

▶ Odporna na wpływy atmosferyczne,
nieprzepuszczająca kurzu i sprawdzająca się w
warunkach burzy piaskowej obudowa

▶ Wyjątkowe odtwarzanie kolorów w ciągu dnia i
doskonała jakość przy oświetleniu w podczerwieni w
ciągu nocy
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Liczba aktywnych pikseli obrazu w
systemie PAL (szerokość x wyso-
kość)

752 x 582

Obiektyw zmiennoogniskowy Zmiennoogniskowy obiektyw 5–
50 mm z automatyczną przysłoną i
korekcją podczerwieni

Obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm / 6,0 mm

Przetwarzanie sygnału Cyfrowe przetwarzanie obrazu
(DSP)

Sygnał wyjściowy Całkowity sygnał wizyjny 1 Vpp,
75 Ω

Czułość w ciągu dnia 0,02 lx z obiektywem F1.4

Czułość nocna 0 lx z podczerwienią (obraz czarno-
biały)

Przysłona elektroniczna 1/60 – 1/100 000 (NTSC)

1/50 – 1/100 000 (PAL)

Stosunek sygnał / szum Powyżej 48 dB (wyłączona ARW)

Korekcja Gamma 0,45

Regulacja wzmocnienia Automatyczna regulacja wzmocnienia
(AGC)

Parametry mechaniczne

Konstrukcja Wytrzymały odlew/wypraska aluminiowa

Ciężar 1,4 kg

Wymiary całkowite
(wys. x szer. x gł.)

89 x 91 x 222 mm

Kolor Pokrycie proszkowe w kolorze białym

Mocowanie Podwójny uchwyt typu U wyposażony w otwo-
ry 1/4"-20

Osłona przeciwsłoneczna W zestawie

Parametry elektryczne

Napięcie 12 – 24 VAC/VDC

Pobór mocy Maks. 4,5 W

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -50ºC ÷ +65ºC

Klasa ochrony Zgodna z normą NEMA 4

Zamówienia - informacje

EX27DMX4V0550W‑N Kamera Desert
Series
Kamera do zastosowań w warunkach pustyn-
nych, 1/3 cala dualna o rozszerzonych możli-
wościach, obiektyw 5-50 mm, NTSC, biała

EX27DMX4V0550
W-N

EX27DMX4V0550W-P Kamera Desert
Series
Kamera do zastosowań w warunkach pustyn-
nych, 1/3 cala dualna o rozszerzonych możli-
wościach, obiektyw 5-50 mm, PAL, biała

EX27DMX4V0550
W-P

Sprzęt

EXMB.015W Adapter do montażu na
maszcie
Adapter do montażu na maszcie, biały

EXMB.015w

EXMB.017W Adapter do montażu na
ścianie
adapter do montażu na ścianie, biały

EXMB.017W

EXMB.020W Uchwyt typu L do dużych
obciążeń
Uchwyt typu L do dużych obciążeń, biały

EXMB.020w

EXMB.023W Uchwyt ścienny
Uchwyt ścienny, biały

EXMB.023W

UPA-2420-50 Zasilacz
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA wyj.

UPA-2420-50
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