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u Design No-Grip sem fixações para máxima
segurança

u Caixa antivandalismo com suporte para montagem
em canto, para uma integração perfeita

u Permite visualizar na totalidade uma pequena
divisão, incluindo a área directamente por baixo da
câmara

u Projector de 940 nm para uma visão nocturna
dissimulada até 9 m (30 pés)

u Tecnologia de infravermelhos Black Diamond

A EX36N é uma câmara Dia/Noite integrada para
montagem em canto antivandalismo que se caracteriza
pelo seu design No-Grip sem fixações. A EX36N não
tem pontos de ancoragem, permitindo uma segurança
máxima em ambientes de alto risco. Graças ao seu
design inovador, esta câmara adapta-se na perfeição a
cantos de divisões, oferecendo uma protecção
superior contra as mais violentas tentativas para
destruir, retirar ou desactivar a câmara. O apertado
ângulo de 45° oculta toda a cablagem e permite a
cobertura completa de uma divisão de 4,5 x 4,5 m
(15 x 15 pés), incluindo a área por baixo da câmara. As
placas duplas em LEXAN de ¼ pol. asseguram nitidez
visual e são virtualmente inquebráveis.
A EX36N integra a tecnologia de filtro mecânico para
permitir obter cores vivas durante o dia e imagens
excepcionais durante a noite, graças à iluminação por
infravermelhos, mantendo sempre uma focagem nítida
em todas as condições de luminosidade. A EX36N
inclui também uma tecnologia de CCD exclusiva, que
proporciona uma excelente resposta espectral na
região dos infravermelhos próximos, para permitir uma
visão nocturna incomparável com infravermelhos
activos.

Os LEDs emissores de infravermelhos permitem obter
uma visão nocturna dissimulada e eficaz utilizando a
tecnologia Black Diamond para obter o desempenho
mais avançado actualmente disponível em termos de
visão nocturna. Os infravermelhos controlados por
fotocélulas reduzem o consumo de energia e
asseguram um excelente desempenho em condições
de fraca luminosidade. Com a tecnologia Black
Diamond, os excessos de luminosidade no primeiro
plano e a subexposição do fundo são eliminados.
Intensidade de LED ajustável para um desempenho
excepcional. Encontra-se disponível um microfone
opcional.

Funções

Aplicações
• Celas prisionais
• Salas de hospital
• Alas psiquiátricas
• Elevadores
• Locais de armazenamento
• Salas de interrogatório
• Celas solitárias
• Celas para detenção temporária



Certificados e Aprovações

CSA C22.2 n.º 0-M1991 Requisitos eléctricos gerais, parte II

CSA C22.2 n.º 1-M94 Áudio, vídeo e equipamento
semelhante

CSA C22.2 n.º 94-M91 Caixas para fins especiais

Norma UL n.º 50 Locais para equipamento eléctrico

Norma UL n.º 2044 Equipamento de CCTV comercial

 Aplicáveis a locais de prestação de
cuidados de saúde

FCC Parte 15, Classe A  

Região Certificação

Europa CE

Planeamento
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Especificações Técnicas

Sensor CCD MX4 de alta resolução Dia/Noite

Resolução 540 TVL policromática

 540 TVL monocromática

Pixéis
efectivos

NTSC: 768 x 494 (HxV)

 PAL: 752 x 582 (HxV)

Sensibilidade
diurna

0,02 lux com objectiva F1.4

Sensibilidade
nocturna

0,0 lux (funciona com escuridão total)

Relação S/R Superior a 48 dB

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

Saída de vídeo 1 Vpp, 75 ohm

Gama 0,45

Controlo do ganho AGC (controlo automático de ganho)

Sistema electrónico
do diafragma

1/60 a 1/100 000 (NTSC)

 1/50 a 1/100 000 (PAL)

Tipo de LEDs 850 nm ou 940 nm, tecnologia Black
Diamond, intensidade ajustável

Número de LEDs 84

Comutação Dia/Noite Controlo automático por fotocélulas,
sensibilidade ajustável

Tensão de
alimentação

12 a 24 Vac/Vdc

Consumo de energia 900 mA a 12 Vdc, máx.

Regulação de tensão Design VRB duplo para estabilidade
electrónica avançada

Janela LEXAN de 1/4 pol. de espessura

Construção Aço pintado com painel frontal amovível e
parafusos invioláveis

Dimensões 224 x 134 x 155 mm (L x A x P)

 8,8 x 5,3 x 6,1 pol. (L x A x P)

Peso 1,2 kg (2,6 lb)

Gama de
temperaturas de
serviço

-50 °C a +50 °C (-58 °F a 122 °F)

Frequência de
resposta do
microfone

20 Hz a 10 kHz

Sensibilidade do
microfone

68 dB +/-3 dB

Saída do microfone 3,2 Vpp / 750 Ohm; fios sem isolamento

Como encomendar

Acessórios de hardware

PSU-124-DC050 Fonte de alimentação universal
Fonte de alimentação universal para exteriores, 120 a
240 Vac, 50/60 Hz de entrada; 24 Vdc, 50 W de saída
N.º de encomenda PSU-124-DC050
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