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EX27MNX jest kamerą do całodobowej pracy w
ekstremalnych warunkach atmosferycznych wyposażoną w
technologię MFP zapewniająca wyjątkowe charakterystyki
w ciągu dnia i nocy. Dzięki wykorzystaniu technologii filtra
mechanicznego kamera EX27MNX zapewnia precyzyjne
odtwarzanie kolorów za dnia i doskonałą czułość w
podczerwieni nocą.

Przetwornik CCD z technologią LXR kamery EX27MNX
zapewnia doskonałą charakterystykę widmową zarówno w
obszarach widocznych jak i w bliskiej podczerwieni.
Wysokiej rozdzielczości przetwornik oferuje zdumiewające
570 linii TV obrazu monochromatycznego i 550 linii TV w
kolorze. Jak w przypadku wszystkich przetworników LXR o
wysokiej rozdzielczości sygnał wideo charakteryzuje się
niskim stopniem rozmazania i smużenia oraz doskonałym
zapobieganiem przelewaniu się ładunków (anti-blooming).

Filtr odcinający podczerwieni eliminuje problemy z
ostrością w ciągu dnia, zapewniając dokładny, kolorowy
obraz wideo. W nocy przepustowy filtr w zakresie
podczerwieni sterowany fotokomórką optymalizuje
charakterystykę widzialności nocnej. Wraz z
wysokosprawnym promiennikiem podczerwieni złożonym
z 18 diod LED EX27MNX oferuje równomiernie rozłożoną
widoczność w nocy w promieniu 12 metrów.

EX27MNX wyposażona jest w obudowę dostosowaną do
ekstremalnych warunków atmosferycznych, która z
powodzeniem przeszła próby wykorzystania w
ekstremalnych środowiskach. Obudowa wykonana jako
odlew i wypraska z tłoczonego aluminium zawiera
obiektyw VF 4-9 mm z automatyczną przysłoną,
zapewniający dodatkową elastyczność instalacji.

Odporna, kompaktowa i zabezpieczona przed awariami
zasilania oraz ekstremalnymi warunkami pogodowymi
kamera dualna EX27MNX doskonale nadaje się do
zastosowania zarówno w dzień, jak i w nocy do szeregu
zastosowań w nadzorze technicznym.

Podstawowe funkcje

Zastosowania
• Komercyjne zastosowania w zakresie bezpieczeństwa
• Infrastruktura o znaczeniu krytycznym
• Bezpieczeństwo wewnętrzne
• Nadzór miejsc publicznych
• Zakłady przemysłowe
• Porty i przystanie
• Placówki edukacyjne
• Monitoring zewnętrzny
• Lotniska
• Ekstremalne warunki pogodowe

Kamery serii EX27N do ekstremalnych
warunków pogodowych

▶ Rozszerzony całodobowy przetwornik CCD MX4
zapewnia doskonałą czułość w podczerwieni, a także
obraz charakteryzujący się bardzo niskim stopniem
rozmazania i smużenia.

▶ Sterowane fotokomórką przełączanie między trybem
pracy dziennej i nocnej.

▶ Wyjątkowe odtwarzanie kolorów w ciągu dnia i
doskonała jakość przy oświetleniu w podczerwieni w
ciągu nocy.

▶ Zintegrowana konstrukcja do pracy całodobowej z 18
diodami LED o długości fali 840 nm zapewniająca
sprawność przy oświetleniu zero luksów.

▶ Zoptymalizowana macierz diod LED zapewnia
12 metrów równomiernie rozłożonego aktywnego
nocnego widzenia w podczerwieni.
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Dane techniczne

Wideo

Przetwornik obrazu Dualny przetwornik CCD wysokiej
rozdzielczości MX4 o rozszerzo-
nych możliwościach

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

768 x 494

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

752 x 582

Przełączanie dzień-noc Automatyczne sterowanie fotoko-
mórką

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

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

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

Stosunek sygnał / szum Powyżej 48 dB (wyłączona ARW)

Sygnał wyjściowy Całkowity sygnał wizyjny 1 Vpp,
75 Ω

Korekcja Gamma 0,45

Regulacja wzmocnienia Automatyczna regulacja wzmocnie-
nia (AGC)

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

1/50 – 1/100 000 (PAL)

Typ diody LED Wysokiej sprawności, 850 nm lub
940 nm, równomierne oświetlenie w
podczerwieni

Liczba diod LED 18

Parametry mechaniczne

Kolor Czarna

Konstrukcja Wytrzymały odlew/wypraska aluminiowa

Ciężar 1,4 kg

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

89 x 91 x 222 mm

Parametry elektryczne

Napięcie 12 – 24 VAC/VDC

Pobór mocy Maks. 4,5 W

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -50ºC ÷ 50ºC

Klasa ochrony Zgodność z wymaganiami klasy ochrony IP66/
NEMA 4X

Zamówienia - informacje

EX27MNX8V0409B‑N Kamera do
ekstremalnych warunków pogodowych
Kamera do ekstremalnych warunków pogo-
dowych, 1/3 cala dualna o rozszerzonych
możliwościach, obiektyw 4-9 mm, 850 nm w
podczerwieni, NTSC, czarna

EX27MNX8V0409B
-N

EX27MNX8V0409B‑P Kamera do
ekstremalnych warunków pogodowych
Kamera do ekstremalnych warunków pogo-
dowych, 1/3 cala dualna o rozszerzonych
możliwościach, obiektyw 4-9 mm, 850 nm w
podczerwieni, PAL, czarna

EX27MNX8V0409B
-P

EX27MNX9V0409B‑N kamera do
ekstremalnych warunków pogodowych
Kamera do ekstremalnych warunków pogo-
dowych, 1/3 cala dualna o rozszerzonych
możliwościach, obiektyw 4-9 mm, 940 nm w
podczerwieni, NTSC, czarna

EX27MNX9V0409B
-N

EX27MNX9V0409B‑P Kamera do
ekstremalnych warunków pogodowych
Kamera do ekstremalnych warunków pogo-
dowych, 1/3 cala dualna o rozszerzonych
możliwościach, obiektyw 4-9 mm, 940 nm w
podczerwieni, PAL, czarna

EX27MNX9V0409B
-P

Sprzęt

EXMB.015B Adapter do montażu na
maszcie
Adapter do montażu na maszcie, czarny

EXMB.015B

EXMB.023B Uchwyt ścienny
uchwyt ścienny, czarny

EXMB.023B

EXMB.017B Adapter do montażu na
ścianie
adapter do montażu na ścianie, czarny

EXMB.017B

EXSH.27B Osłona przeciwsłoneczna
Osłona przeciwsłoneczna, czarna

EXSH.27B

EXMB.020B Uchwyt typu L
Uchwyt typu L do dużych obciążeń, czarny

EXMB.020B

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

UPA-2420-50
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