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u Konstrukcja bez uchwytu No-Grip, zapewniająca
maksymalne bezpieczeństwo

u Obudowa wandaloodporna do montażu narożnego

u Objęcie zasięgiem całego niewielkiego
pomieszczenia, w tym obszaru bezpośrednio pod
kamerą

u Przetwornik o długości fali 940 nm zapewniający
widzenie nocne o zasięgu do 9 m (wersja ukryta)

u Technologia podczerwieni Black Diamond

EX36N to odporna na akty wandalizmu kamera o
specjalnej konstrukcji bez uchwytu No-Grip.
Konstrukcja kamery EX36N bez uchwytu zapewnia
maksymalne bezpieczeństwo dozoru osób będących
pod szczególną obserwacją. Nowatorska konstrukcja
sprawia, że kamera ściśle przylega do narożnika
pomieszczenia, co chroni ją przed nawet najbardziej
brutalnymi próbami zniszczenia, wyrwania lub
unieruchomienia. Ostry kąt 45º ukrywa wszystkie
przewody i zapewnia objęcie zasięgiem całego
pomieszczenia o powierzchni 4,5 x 4,5 m, włącznie z
obszarem pod samą kamerą. Podwójne płyty o
grubości ¼ cala wykonane z leksanu zapewniają
czystość optyczną i są całkowicie odporne na
zniszczenie.
Kamera EX36N jest wyposażona w filtry mechaniczne
zapewniające żywe kolory w ciągu dnia i znakomite
widzenie nocne przy oświetleniu w podczerwieni,
gwarantując odpowiednią ostrość niezależnie od
warunków oświetleniowych. W kamerze EX36N
wykorzystano ponadto opatentowany przetwornik CCD
zapewniający rewelacyjną charakterystykę widmową w
zakresie bliskiej podczerwieni, a tym samym znakomite
widzenie nocne z wykorzystaniem aktywnej
podczerwieni.

Diody LED emitujące promieniowanie podczerwone
dają możliwość skutecznego, dyskretnego widzenia w
nocy, a technologia Black Diamond zapewnia
najwyższą dostępną jakość obrazu noktowizyjnego.
Sterowanie fotokomórką redukuje zużycie energii i
umożliwia wydajne widzenie nocne w warunkach
słabego oświetlenia. Technologia Black Diamond
pozwala uniknąć prześwietlenia pierwszego planu i
niedoświetlenia tła. Regulacja intensywności diod LED
zapewnia optymalną wydajność. Dostępny jest
opcjonalny mikrofon.

Podstawowe funkcje

Zastosowania
• Cele więzienne
• Sale szpitalne
• Oddziały opieki psychiatrycznej
• Windy
• Pomieszczenia magazynowe
• Pokoje przesłuchań
• Cele odosobnienia
• Cele w areszcie



Certyfikaty i świadectwa

CSA C22.2 nr 0-M1991 Ogólne wymagania elektryczne,
Część II

CSA C22.2 nr 1-M94 Urządzenia audio, wideo i podobne

CSA C22.2 nr 94-M91 Obudowy do celów specjalnych

UL nr 50 Obudowy do urządzeń elektrycznych

UL nr 2044 Systemy CCTV do zastosowań
komercyjnych

 Właściwa placówka służby zdrowia

FCC Część 15, Klasa A  

Region Certyfikacja

Europa CE
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Dane techniczne

Przetwornik
obrazu

Dualny przetwornik CCD wysokiej rozdzielczości
MX4

Rozdzielczość 540 linii TV w trybie kolorowym

 540 linii TV w trybie monochromatycznym

Liczba
aktywnych
pikseli obrazu

NTSC: 768 x 494 (szer. x wys.)

 PAL: 752 x 582 (szer. x wys.)

Czułość
dzienna

0,02 lx z obiektywem F1.4

Czułość nocna 0,0 lx (działa w całkowitej ciemności)

Stosunek
sygnał / szum

Powyżej 48 dB

Filtr Dwupasmowy filtr mechaniczny, zaporowo-
przepustowy w zakresie podczerwieni

Wyjście wizyjne 1 Vpp, 75 Ω

Korekcja Gamma 0,45

Regulacja
wzmocnienia

Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC)

Przysłona
elektroniczna

1/60 – 1/100 000 (NTSC)

 1/50 – 1/100 000 (PAL)

Typ diody LED 850 nm lub 940 nm, technologia Black
Diamond, regulacja natężenia

Liczba diod LED 84

Przełączanie dzień-
noc

Automatyczne, sterowane fotokomórką,
możliwość regulacji czułości

Napięcie zasilające 12 – 24 VAC/VDC

Pobór prądu Maks. 900 mA przy 12 VDC

Regulacja napięcia Większa stabilność elektryczna dzięki
zasilaniu napięciem 12 VDC lub 24 VAC

Okno Grubość 1/4", z leksanu

Konstrukcja Lakierowana stal ze zdejmowanym panelem
przednim montowanym na płasko z wkrętami
antysabotażowymi

Wymiary 224 x 134 x 155 mm (szer. x wys. x głęb.)

  

Ciężar 1,2 kg

Zakres temperatur
pracy

-50ºC ÷ +50ºC

Pasmo przenoszenia
mikrofonu

20 Hz – 10 kHz

Czułość mikrofonu 68 dB +/-3 dB

Sygnał wyjściowy
mikrofonu

3,2 Vpp / 750 Ω; przewody nieizolowane

Zamówienia - informacje

EX36MNX802W‑N Kamera do montażu narożnego
Zaawansowany przetwornik dualny 1/3″, 540/540 linii
TV, podczerwień 850 nm, obiektyw 2,5 mm, NTSC
Numer zamówienia EX36MNX802W-N

EX36MNX802W‑P Kamera do montażu narożnego
Zaawansowany przetwornik dualny 1/3″, 540/540 linii
TV, podczerwień 850 nm, obiektyw 2,5 mm, PAL
Numer zamówienia EX36MNX802W-P

EX36MNX902W‑N Kamera do montażu narożnego
Zaawansowany przetwornik dualny 1/3″, 540/540 linii
TV, podczerwień 940 nm, obiektyw 2,5 mm, NTSC
Numer zamówienia EX36MNX902W-N

EX36MNX902W-P Kamera do montażu narożnego
Zaawansowany przetwornik dualny 1/3″, 540/540 linii
TV, podczerwień 940 nm, obiektyw 2,5 mm, PAL
Numer zamówienia EX36MNX902W-P

2 | EX36N Kamera do montażu narożnego bez uchwytu No-Grip



EX36MNX802WM‑N Kamera do montażu narożnego bez
uchwytu (No-Grip)
1/3″ dualna o rozszerzonych możliwościach,
540/540 linii TV, podczerwień 850 nm, obiektyw
2,5 mm, NTSC, mikrofon
Numer zamówienia EX36MNX802WM-N

EX36MNX802WM‑P Kamera do montażu narożnego bez
uchwytu (No-Grip)
1/3″ dualna o rozszerzonych możliwościach,
540/540 linii TV, podczerwień 850 nm, obiektyw
2,5 mm, PAL, mikrofon
Numer zamówienia EX36MNX802WM-P

EX36MNX902WM-N Kamera do montażu narożnego bez
uchwytu (No-Grip)
1/3″ dualna o rozszerzonych możliwościach,
540/540 linii TV, podczerwień 940 nm, obiektyw
2,5 mm, NTSC, mikrofon
Numer zamówienia EX36MNX902WM-N

EX36MNX902WM‑P Kamera do montażu narożnego bez
uchwytu (No-Grip)
1/3″ dualna o rozszerzonych możliwościach,
540/540 linii TV, podczerwień 940 nm, obiektyw
2,5 mm, PAL, mikrofon
Numer zamówienia EX36MNX902WM-P

Sprzęt

PSU-230‑24 Zasilacz
Zasilacz, 230 VAC / 24 VAC, 50 W
Numer zamówienia PSU-230-24

EXPS.008 Zasilacz napięcia przemiennego
Zasilacz 120 VAC/ 24 VAC 1500 mA
Numer zamówienia EXPS.008
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