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A EX27D‑MX4 foi especificamente concebida para
vigilância dia/noite sob condições desérticas, de calor e
de pó. A concepção optimizada de dissipação de calor
protege a EX27D‑MX4 do sobreaquecimento interno
provocado pelo aumento da temperatura ao sol. A
EX27D‑MX4 proporciona um desempenho fiável até 65 ºC
(149 ºF).

A câmara para deserto EX27D-MX4 integra a tecnologia
MFP (filtro mecânico com fotocélula). Com o uso da
tecnologia de filtro mecânico duplo, a EX27D-MX4
proporciona uma reprodução precisa de cores durante o
dia e uma sensibilidade extraordinária aos infravermelhos
durante a noite.

A tecnologia CCD LXR da EX27D-MX4 permite uma
extraordinária resposta espectral, tanto na região visível
como na região dos infravermelhos próximos. O sensor
LXR de alta resolução possui um reduzido número de
efeitos indesejáveis ("smear") e excelentes características
anti-blooming.

Com o uso de um número reduzido de partes mecânicas
em movimento, a EX27D-MX4 é resistente à intempérie e
foi testada para funcionar sob condições desérticas de
muito calor. Combinada com projectores de
infravermelhos, a EX27D-MX4 é ideal para uma vigilância
diurna e nocturna, em ambientes desérticos e tropicais.

Especificações Técnicas

Vídeo

Sensor CCD MX4 de alta resolução Dia/Noi-
te alargado

Filtro Tipo mecânico duplo, passagem de
IV / corte de IV

Comutação Dia/Noite Controlada por fotocélulas, automá-
tica

Resolução 540 TVL policromática / 540 TVL
monocromática

Pixéis efectivos NTSC (H x V) 768 x 494

Pixéis efectivos PAL (H x V) 752 x 582

Opções de objectiva varifocal Objectiva com correcção de IV de
5-50 mm, com diafragma automáti-
co varifocal

Opções de objectiva fixa 3,6 mm / 6,0 mm

Processamento de sinais Processamento de sinais digitais
(DSP)

Sinal de saída Vídeo composto de 1 Vpp, 75 ohm

Sensibilidade diurna 0,02 lux com objectiva F1.4

Sensibilidade nocturna 0 lux com infravermelhos (P/B)

Sistema electrónico do diafragma 1/60 a 1/100 000 (NTSC)

1/50 a 1/100 000 (PAL)

Relação S/R Superior a 48 dB (AGC (controlo au-
tomático de ganho) desactivado)

EX27D‑MX4 Câmara para deserto
▶ Optimizada e testada para funcionar sob condições

desérticas até 65 ºC (149 ºF)

▶ A pala de sol reflectora evita o excesso de claridade
em condições de exposição ao sol

▶ Caixa resistente à intempérie, estanque ao pó e
preparada para tempestades de areia

▶ Reprodução de cores excepcional durante o dia e um
extraordinário desempenho nocturno com
infravermelhos.
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Gama 0,45

Controlo do ganho AGC (controlo automático de ganho)

Especificações mecânicas

Construção Alumínio fundido robusto/extrudido

Peso 1,4 kg (3,1 lb)

Dimensão total (A x L x P) 89 x 91 x 222 mm (3,5 x 3,6 x 8,7 pol.)

Acabamento Acabamento com revestimento a pó branco

Suporte Suporte duplo em U fornecido com
1/4 pol.-20

Pala de sol incluída

Especificações eléctricas

Tensão 12 a 24 AC/DC

Consumo 4,5 W máx.

Aspectos ambientais

Alcance de funcionamen-
to

-50 ºC a +65 ºC (-58 ºF a +149 ºF)

Aspectos ambientais Compatível com NEMA 4

Como encomendar

EX27DMX4V0550W‑N Câmara para
deserto
Câmara para deserto, 1/3 pol. dia/noite alar-
gado, objectiva de 5-50 mm, NTSC, branca

EX27DMX4V0550
W-N

EX27DMX4V0550W-P Câmara para
deserto
Câmara para deserto, 1/3 pol. dia/noite alar-
gado, objectiva de 5-50 mm, PAL, branca

EX27DMX4V0550
W-P

Acessórios de hardware

EXMB.015W Adaptador de montagem em
postalete
Adaptador de montagem em poste, branco

EXMB.015w

EXMB.017W Suporte adaptador de
montagem na parede
Adaptador de montagem na parede, branco

EXMB.017W

EXMB.020W Suporte resistente em L
Suporte resistente em L, branco

EXMB.020w

EXMB.023W Suporte de parede
Suporte de parede, branco

EXMB.023W

UPA-2420-50 Fonte de alimentação
220 Vac, 50Hz, 24 Vac, 20 VA de saída

UPA-2420-50
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