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u Constructie van elektro-gepolijst roestvrij 316L-staal
of aluminium

u Dinion 2X beeldsensor met hoge resolutie, hoge
gevoeligheid en groot dynamisch bereik (WDR)

u Geïntegreerde aansluiteenheid

u ATEX-, UL-, IECEx-, en INMETRO-certificeringen

u Voorzien van zonnekap

De EX65 Explosieveilige camera is een hoogwaardige,
intelligente bewakingscamera voor omgevingen met
explosiegevaar. Dankzij Dinion 2X beeldbewerking
levert de camera een ongeëvenaarde beeldkwaliteit
onder de slechtste lichtomstandigheden. De
constructie van elektro-gepolijst roestvrij 316L-staal
zorgt voor optimale bescherming tegen
omgevingsinvloeden.
De EX65 is een enkele voorgemonteerde unit met een
geïntegreerde aansluiteenheid en is ontworpen voor
een gemakkelijke installatie. Door een van de vier 3/4-
inch buisinvoeren (M20-adapter meegeleverd) worden
de aansluitingen bevestigd op een aansluitklem; er is
ook ruimte beschikbaar voor extra bekabeling. Ook de
optionele glasvezelmodule is toegankelijk via de
aansluiteenheid. Deze module biedt veelzijdigheid voor
langere kabeltrajecten, waarbij elektromagnetische
interferentie een rol speelt.
Bij de keuze van een beeldbewerkingsapparaat voor
kritische toepassingen, moet u erop kunnen
vertrouwen dat het product de beste prestaties levert.
Dinion 2X doet dit! Met de 20-bits beeldverwerking
neemt de gevoeligheid toe en door de 2X Dynamic
technologie wordt het dynamisch bereik vergroot.
Deze unieke combinatie zorgt voor een scherper beeld
met meer details en een uitzonderlijk nauwkeurige
kleurweergave, zelfs onder moeilijke
lichtomstandigheden.

Productkenmerken van camera:
• 20-bits verwerkingtechnologie
• CCD-sensor met groot dynamisch bereik
• Dynamic engine met Smart BLC
• Detailverbetering
• Constante beeldkwaliteit overdag en 's nachts door

IR-filter dat kan worden in- en uitgeschakeld.
De EX65 voldoet aan alle grote internationale
certificeringen voor explosieveiligheid, voor veilig
gebruik nagenoeg overal ter wereld. Daarnaast voldoet
de EX65 tevens aan de normen van NEMA 4X en IP67.
De EX65 heeft zowel een test ondergaan voor trillingen
en schokken conform de IEC-normen als een HALT-test
(Highly Accelerated Life Testing), waardoor de grenzen
van de producten worden verlegd om
betrouwbaarheid te garanderen tijdens de levensduur
van het product.
Om zelfs in complete duisternis heldere, duidelijke en
gelijk-belichte beelden te garanderen is er een
infraroodstraler leverbaar met 3D-diffusertechnologie.
Infraroodverlichting maakt bovendien conventionele
hoogspanningsverlichting overbodig, wat een
aanzienlijke kostenbesparing oplevert. Zie voor meer
informatie de datasheet EX65 Explosieveilige straler.
De EX65 garandeert u een veilige werkomgeving en
zorgt voor beeld in 's werelds meest etherische
locaties.



Systeemoverzicht

Gemaakt voor extreme omgevingen
De EX65 Explosieveilige camera bevat een objectief, is
al voorbekabeld en heeft een behuizing van elektro-
gepolijst roestvrij 316L-staal, die een uitstekende
bescherming biedt tegen corrosie. Voor minder
corrosieve omgevingen is ook een configuratie met
geanodiseerd aluminium leverbaar. De EX65 voldoet
aan de meest gangbare certificeringen voor
explosieveiligheid, voor een garandeerde veilige
werking in omgevingen met explosiegevaar, en tevens
aan de normen van NEMA 4X en IP67 voor natte
locaties. Voor de werking in omgevingen waar een
grote kans op trillingen bestaat, is de EX65 getest
conform de IEC-normen voor trillingen en schokken.

Geïntegreerde aansluiteenheid
De geïntegreerde aansluiteenheid maakt eenvoudige
aansluitingen van voeding en alarmuitgangen mogelijk
op het klemmenblok. Video is beschikbaar via een
BNC-connector of ST-glasvezelaansluiting, waardoor
geen dure externe aansluitmodule nodig is. De
alarmuitgang kan worden gebruikt voor het
inschakelen van externe stralers en kan
gebeurtenissen activeren wanneer beweging wordt
gedetecteerd. Bovendien is er voldoende ruimte voor
de UTP-module of extra bekabeling wanneer meerdere
camera's of stralers in een doorlusconfiguratie met
elkaar worden verbonden.

Eenvoudige installatie
De EX65 kan als één onderdeel worden geïnstalleerd
en is voorzien van een geïntegreerde aansluiteenheid
voor eenvoudige montage en bekabeling. De EX65 is
voldoende veelzijdig voor montage in verschillende
toepassingen en de camera kan op afstand worden
geconfigureerd via een standaard videokabel (Bilinx).

Details onder extreme lichtomstandigheden
Camera's in industriële toepassingen moeten ook als
de lichtsterkte in de scène varieert voor gedetailleerd
beeld blijven zorgen. Denk bijvoorbeeld aan donkere
hoeken en de fel verlichte open ruimten op het dek
van een olieplatform. Om onder deze omstandigheden
voor duidelijk beeld te zorgen en details te tonen die
voorheen onzichtbaar waren, combineert de EX65 20-
bits beeldverwerking met een groot dynamisch bereik
(WDR). Bij 20-bits beeldverwerking worden
tegelijkertijd details in zowel de fel verlichte gedeelten
als in donkere schaduwen vastgelegd. Het grote
dynamische bereik (WDR) zorgt er vervolgens voor dat
de camera voor uitstekend contrast zorgt in de lichte
gedeelten en voor details in de donkere gedeelten.

2X-Dynamic en SmartBLC
Met de 2X-Dynamic technologie en de pixel-voor-pixel-
analyse beschikt de gebruiker over de meest
gedetailleerde informatie. Schakel SmartBLC in om
automatisch het beeld te compenseren zonder dat
ingewikkelde instellingen of een beperking van het
dynamisch bereik noodzakelijk zijn.

Detailverbetering
Functies zoals AutoBlack en Scherpte verbeteren
verder de details van een scène, pixel voor pixel.

Dag-/nachtmodus
De dag/nachtmodus biedt een betere nachtweergave
door de infraroodgevoeligheid te vergroten. Het IR-
filter schakelt automatisch tussen kleur en zwart-wit
door het belichtingsniveau te detecteren. Het filter kan
ook handmatig worden in- of uitgeschakeld via de
coaxiale Bilinx-besturingsinterface. Een interne
infrarooddetector verbetert de zwart/wit-stabiliteit,
omdat wordt voorkomen dat naar de kleurmodus
wordt teruggeschakeld als de infraroodbelichting
overheerst. Tevens wordt het infraroodcontrast
gemeten en gebruikt om gereflecteerd infraroodlicht
bij buitenopnamen te verwerken.

Bilinx technologie
Bilinx biedt bi-directionele communicatie en is
geïntegreerd in het videosignaal van de EX65. Technici
kunnen de status controleren, de camera-instellingen
wijzigen en de firmware overal bijwerken via de
videokabel. Met Bilinx duren de service en de
installatie korter, worden installatie en aanpassingen
nauwkeuriger uitgevoerd en zijn de prestaties beter.
Bovendien maakt Bilinx gebruik van de standaard
videokabel om alarmen en statusberichten door te
sturen, zodat zonder extra installatiestappen de beste
resultaten worden bereikt.

Videobewegingsdetectie
Met de ingebouwde videobewegingsdetector kunt u
een programmeerbaar gebied met eigen drempels
selecteren. De detectie van totale beeldveranderingen
vermindert het aantal ongewenste alarmen als gevolg
van plotselinge veranderingen in de lichtsituatie, zoals
het in- of uitschakelen van de binnenverlichting of van
bewakingslicht. Wanneer er een beweging wordt
gedetecteerd, is het mogelijk alarmen weer te geven in
het videosignaal, het uitgangsrelais te sluiten of een
alarmbericht via Bilinx te versturen.

SensUp Dynamic
Door de integratietijd tot maximaal 10 keer te
vergroten op de CCD, wordt de effectieve gevoeligheid
bij weinig licht aanzienlijk verbeterd. Dit is vooral
handig wanneer maanlicht het enige aanwezige licht is.

Veelzijdigheid voor transmissie
De camera biedt het gemak van talrijke mogelijkheden
voor videotransmissie. Een standaard video-uitgang via
een BNC-connector is toegankelijk in de
aansluiteenheid, met voldoende ruimte voor de
optionele UTP-module. Ook een configuratie met een
Multimode-glasvezeluitgang voor video is beschikbaar
via de geïntegreerde module. Deze bevindt zich op een
handige plaats in de aansluiteenheid, zodat de camera
snel via een ST-connector kan worden aangesloten op
een glasvezelnetwerk.
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Groot temperatuurbereik
De EX65 is ontworpen met het oog op de zwaarste
omstandigheden en kan op de meest onherbergzame
plaatsen op aarde worden gebruikt, van de ijzige kou
in het noorden tot de verzengende hitte in de woestijn.
Het imposante temperatuurbereik van –50°C tot +60°C
is standaard op alle aluminiumuitvoeringen.

Wereldwijde certificering voor explosieveiligheid
De EX65 voldoet aan alle grote internationale
certificeringen voor explosieveiligheid, voor
wereldwijde installatie. Als UL-conform product is de
EX65 gecertificeerd voor het divisie- en zonesysteem
volgens de NEC-normen. Voor Europa is het product
ATEX-gecertificeerd. De EX65 is getest volgens en
voldoet aan het internationale IECEx-schema. Voor
Brazilië is de EX65 INMETRO-gecertificeerd.

Infraroodverlichting
Voor een complete 24-uurs oplossing kan de EX65
Camera worden gecombineerd met een EX65 Straler
om zelfs bij volledige duisternis over een duidelijk
beeld te beschikken. De straler wordt ingeschakeld
wanneer de camera via een telemetrieverbinding naar
de nachtmodus schakelt, die gemakkelijk bereikbaar is
in de aansluiteenheid. Zie voor meer informatie de
datasheet EX65 Explosieveilige straler.

Installatie/configuratie

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4

Onderaanzicht

114

4.50

208

8.18

471

18.54

100

3.94

381

15.01

90°

Zijaanzicht

135

5.30

128

5.04

102

4.01

116

4.57

125

4.93

Vooraanzicht

Technische specificaties

Elektrische specificaties

  

Nominale spanning 12–24 VAC, 50/60 Hz
12–24 VDC

CCD-type 1/3-inch interline, WDR, dubbele sluiter

Stroomverbruik

Standaard   

 Standaardmodell
en

(BNC-connector)

Uitvoeringen met
glasvezelkabels
(ST-connector)

12 VDC (omgevingstemp.
20°C) 

6 W 7,7 W
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24 VAC (omgevingstemp.
20°C) 

9,4 W 11,3 W

12 VDC (omgevingstemp.
-50°C)

10,2 W 11,3 W

24 VAC (omgevingstemp.
-50°C) 

15,7 W 17,6 W

 

Maximum   

12 VDC (omgevingstemp.
20°C)

8,0 W 9,5 W

24 VAC (omgevingstemp.
20°C)

11,2 W 13,4 W

12 VDC (omgevingstemp.
-50°C)

16,0 W 14,7 W

24 VAC (omgevingstemp.
-50°C)

19,3 W 22,4 W

Actieve pixels  

PAL-model 752 x 582

NTSC-model 768 x 494

Gevoeligheid (3200 K, scènereflectiviteit 89%, F1.2)

 Full video
(100 IRE)

Bruikbaar
beeld
(50 IRE)

Bruikbaar beeld
(30 IRE)

Kleur 2,4 lx
(0,223 fc)

0,47 lx
(0,044 fc)

0,15 lx
(0,0139 fc)

Kleur
+ SensUp 10x

0,24 lx
(0,0223 f
c)

0,047 lx
(0,00437
fc)

0,015 lx
(0,00139 fc)

Zwart/wit 0,98 lx
(0,091 fc)

0,188 lx
(0,0174 fc)

0,060 lx
(0,0056 fc)

Zwart/wit
+ SensUp 10x

0,098 lx
(0,0091 f
c)

0,019 lx
(0,00176
fc)

0,0060 lx
(0,000557 fc)

 

Horizontale resolutie 540 TVL

Signaal-ruisverhouding >50 dB

Video-uitgang Composiet video 1 Vtt, 75 ohm

Synchronisatie Keuze uit Intern, Line Lock, HV-lock en
Genlock (Burst lock)

Sluiter Automatisch (1/50 [1/60] tot 1/10000)
instelbaar
Automatisch (1/50 [1/60] tot 1/50000)
automatisch
Keuze uit knippervrij en vast

Gevoeligheid hoger Instelbaar van Uit tot 10x

Dag/nacht Kleur, Zwart-wit, Auto

AutoBlack Automatisch continu, Uit

Dynamic Engine XF-Dynamic, 2X-Dynamic, Smart BLC

Dynamisch bereik 120 dB (20-bits beeldverwerking)

Dynamische
ruisonderdrukking

Automatisch, Aan/uit

Scherpte Instelbaar verbeteringsniveau voor
scherpte

SmartBLC Aan (inclusief 2X-Dynamic) / uit

AGC Keuze uit AGC aan of uit (0-30 dB)

Peak White Invert Aan/uit

Witbalans: ATW, ATWhold en handmatig (2500 tot
10000K)

Alarmuitgang VMD of dag/nacht-schakelaar

Uitgangsrelais alarm 30 VAC of +40 VDC, max 0,5 A continu,
10 VA

Kabelcompensatie
(alleen coaxuitvoering)

Tot 1000 m coaxkabel zonder externe
versterkers (automatische instelling
gecombineerd met Bilinx communicatie
via coax)

Camera-ID Wijzigbare reeks van 17 tekens, positie
selecteerbaar

Testpatroongenerator Kleurenbalk 100, Grijswaarden 11
stappen, Sawtooth 2H, Dambord,
Kruisarcering, UV-vlak

Modi 6 met voorkeuze programmeerbare modi

Afstandsbediening
(alleen coaxuitvoering)

Bilinx coaxiale bi-directionele
communicatie

Videobewegingsdetectie Eén gebied, volledig programmeerbaar

Privacy Masking Vier (4) onafhankelijke gebieden, volledig
programmeerbaar

Bedieningselementen OSD met softkey-bediening (meertalig)

Objectief 5–50 mm IR-gecorrigeerd

Verwarming Inbegrepen

Glasvezelspecificaties

Type optische connector ST

Glasvezel
Compatibiliteit

50/125 µm of 62,5/125 µm, graded
index multimode glasvezel geschikt
voor een minimale bandbreedte van
600 MHz-Km. Trek bij 50/125-
glasvezel 4 dB af van de opgegeven
waarde voor vezeldemping.
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Optische afstand
Specificaties

De opgegeven transmissieafstanden
worden beperkt door het optische
verlies van de vezel en andere
verliezen, veroorzaakt door
connectoren, lassen en patchpanelen.
De modules zijn ontworpen om te
functioneren binnen het gehele bereik
van het verlies door vezeldemping,
zodat er geen drempelwaarde is voor
verlies waarboven ze niet meer
functioneren.

Aantal glasvezelkabels Eén (1)

Optische demping 14 dB

Max. afstand 4,0 km

Technologie AM-videomodulatie

Golflengte 850 nm

Lichtbron LED

Uitgangsvermogen zender 25 uW (–16 dBm)

Videobandbreedte 5 Hz tot 10 MHz

Verschilversterking < 5%

Verschilfase < 5°

Kantelen < 1%

Signaal-ruisverhouding > 55 dB bij 10 dB demping
> 60 dB bij 7 dB demping

Mechanische specificaties

Afmetingen (L x B x H) 381 x 114 x 114 mm
zonder zonnekap of montagerail

Gewicht Roestvrij staal: 12,9 kg
Aluminium: 6,4 kg

Constructie Elektro-gepolijst roestvrij 316L-staal of
geanodiseerd aluminium

Steun Draaien(±36°)/kantelen(±45°),
montagerail meegeleverd

Kabelingangen Vier (4) 3/4-inch NPT-ingangen;
doorvoerafdichting meegeleverd met
NTSC-modellen;
M20-adapter meegeleverd met PAL-
modellen

Observatievenster 9-mm dik boorsilicaat-floatglas

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur

- Aluminium modellen -50°C tot 60°C

- Roestvrijstalen modellen -50°C tot 55°C

Opslagtemperatuur -55°C tot 70°C

Vochtigheidsgraad tijdens
bedrijf

0 tot 100% relatief (condenserend, na
installatie en afdichting)

Vochtigheidsgraad tijdens
opslag

20% tot 98% relatief (niet-
condenserend)
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