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u Konstrukcja z aluminium lub stali nierdzewnej 316L
polerowanej elektrolitycznie

u Przetwornik obrazu Dinion 2X o wysokiej rozdziel-
czości, dużej czułości i szerokim zakresie dynamiki

u Zintegrowana puszka przyłączeniowa

u Certyfikaty zgodności z normami ATEX, UL, IECEx
oraz INMETRO

u Osłona przeciwsłoneczna

Kamera EX65 do obszarów zagrożonych eksplozją jest
wysokiej klasy inteligentnym urządzeniem do prowa-
dzenia dozoru w środowiskach o dużym prawdopodo-
bieństwie wystąpienia wybuchu. Kamera działa w
oparciu o technologię obrazowania Dinion 2X, dzięki
czemu zapewnia niezrównaną jakość obrazu w najgor-
szych warunkach oświetleniowych. Konstrukcja ze stali
nierdzewnej 316L polerowanej elektrolitycznie gwaran-
tuje najwyższy dostępny obecnie poziom zabezpiecze-
nia przed wpływami atmosferycznymi.
Łatwość montażu urządzenia EX65 przejawia się w jed-
nomodułowej budowie ze zintegrowaną puszką przyłą-
czeniową. Za pośrednictwem każdego z przepustów
3/4 cala (w zestawie również przejściówka M20) moż-
na wykonać połączenia z dogodnie umiejscowionym
blokiem zacisków. Przewidziano również miejsce na
dodatkowe okablowanie. Poprzez puszkę przyłączenio-
wą można również uzyskać dostęp do opcjonalnego
modułu światłowodowego, który zapewnia większą
swobodę w przypadku konieczności zastosowania
dłuższych połączeń kablowych lub w lokalizacjach, w
których mogą wystąpić zakłócenia elektromagnetycz-
ne.
Wybierając urządzenie wizyjne do zastosowań o kry-
tycznym znaczeniu, musisz mieć pewność jego najwyż-
szej sprawności działania. Dinion 2X jest w stanie to
zagwarantować! 20-bitowy procesor obrazu zwiększa

czułość, zaś funkcja 2X Dynamic zwiększa zakres dyna-
miki. To unikalne połączenie zapewnia ostrzejszy, bar-
dziej szczegółowy obraz z niezwykle precyzyjnie od-
tworzonymi kolorami – nawet w trudnych warunkach
oświetleniowych.
Charakterystyka kamery:

• Technologia przetwarzania 20-bitowego
• Przetwornik CCD o szerokim zakresie dynamiki
• Dynamiczny mechanizm z funkcją Smart BLC (inteli-

gentna kompensacja tła)
• Lepsza rozpoznawalność szczegółów
• Praca dualna dzięki wykorzystaniu ruchomego filtra

Kamera EX65 posiada certyfikaty zgodności ze wszyst-
kimi głównymi międzynarodowym normami w zakresie
urządzeń przeznaczonych do środowisk zagrożonych
wybuchem. Zapewniają one bezpieczną eksploatację w
niemal każdym regionie świata. Ponadto EX65 spełnia
wymagania norm NEMA 4X oraz IP67. Urządzenie EX65
zostało poddane testom odporności na wibracje i
wstrząsy zgodnie z normami IEC, jak również testom
Highly Accelerated Life Testing (H.A.L.T.), które po-
zwalają na sprawdzenie granic wytrzymałości produk-
tów w celu zapewnienia niezawodności przez cały ok-
res eksploatacji.
Pracę w warunkach całkowitej ciemności umożliwia
promiennik podczerwieni dostępny w technologii roz-
praszania 3D, gwarantującej wyraźny, równomiernie
oświetlony obraz. Podświetlenie w podczerwieni elimi-



nuje ponadto konieczność instalacji konwencjonalnego
oświetlenia zasilanego prądem o wysokim napięciu, co
pozwala na znaczące zmniejszenie kosztów. Więcej in-
formacji znajduje się w arkuszu danych kamery do ob-
szarów zagrożonych eksplozją EX65.
EX65 to gwarancja bezpiecznego miejsca pracy i możli-
wość prowadzenia obrazu w najtrudniejszych lokaliza-
cjach na świecie.

Przegląd systemu

Przygotowanie do działania w trudnych warunkach
środowiska
Urządzenie EX65 do obszarów zagrożonych eksplozją
zawiera kamerę oraz obiektyw zainstalowane i okablo-
wane w obudowie ze stali nierdzewnej 316L polerowa-
nej elektrolitycznie, która zapewnia doskonałą ochronę
przed korozją. Do środowisk, które nie są zagrożone
korozją, dostępna jest również wersja z anodowanego
aluminium. Kamera EX65 posiada certyfikaty zgodności
z najpopularniejszymi normami w celu zapewnienia
bezpiecznej eksploatacji w warunkach zagrożenia wy-
buchem. Ponadto jej konstrukcja jest zgodna z norma-
mi NEMA 4X oraz IP67 w zakresie stosowania w lokali-
zacjach o dużej wilgoci. Dzięki testom pod kątem zgod-
ności z normami IEC dotyczącymi wstrząsów, urządze-
nie nadaje się do eksploatacji w miejscach narażonych
na wibracje.

Zintegrowana puszka przyłączeniowa
Zintegrowana puszka przyłączeniowa zapewnia łat-
wość łączenia wyjść zasilania i wyjść alarmowych z
blokiem zacisków. Sygnał wizyjny może być przesyłany
za pośrednictwem złącza BNC lub złącza światłowodo-
wego ST, co pozwala na wyeliminowanie konieczności
użytkowania kosztownych zewnętrznych puszek przyłą-
czeniowych. Wyjście alarmowe może być wykorzysty-
wane do włączania promienników zewnętrznych i wy-
zwalania zdarzeń w razie wykrycia ruchu. Przewidziano
ponadto wystarczająco dużo miejsca na moduł UTP lub
dodatkowe okablowanie w przypadku łączenia łańcu-
chowego dużej liczby kamer lub promienników.

Łatwość instalacji
Kamera EX65 charakteryzuje się łatwością montażu i
okablowania dzięki jednomodułowej konstrukcji oraz
zintegrowanej puszce przyłączeniowej. Wszechstron-
ność urządzenia pozwala na jego użytkowanie w róż-
nych zastosowaniach. Ponadto kamera oferuje możli-
wość zdalnej konfiguracji za pośrednictwem standar-
dowego przewodu wizyjnego (Bilinx).

Szczegóły w ekstremalnym oświetleniu
Kamery przeznaczone do zastosowań przemysłowych
muszą być gotowe na różne wyzwania. Jednym z nich
jest konieczność zapewniania szczegółowego obrazu
przy nierównomiernym oświetleniu sceny, np. w przy-
padku ciemnych narożników i dużych, jasnych, otwar-
tych przestrzeni na morskich platformach wiertni-
czych. W celu zapewnienia wyraźnego obrazu i wyek-
sponowania niewidocznych szczegółów w urządzeniu
EX65 zastosowano połączenie technologii 20-bitowego

przetwarzania obrazu z szerokim zakresem dynamiki.
20-bitowe przetwarzanie obrazu jednocześnie wychwy-
tuje szczegóły zarówno w miejscach mocno naświetlo-
nych, jak i głęboko zacienionych. Z kolei szeroki zakres
dynamiki odpowiada za doskonały kontrast w jasnych
obszarach i eksponowanie szczegółów w ciemnych ob-
szarach.

2X-Dynamic i SmartBLC
Oparta na technologii 2X-Dynamic analiza „pixel-by-pi-
xel” dostarcza użytkownikowi najbardziej szczegóło-
wych informacji. Włączenie funkcji SmartBLC powodu-
je automatyczną kompensację obrazu bez konieczności
dokonywania skomplikowanych ustawień i bez kom-
promisów co do zakresu dynamiki.

Lepsza rozpoznawalność szczegółów
Funkcje takie jak AutoBlack (automatyczny poziom
czerni) i Sharpness (ostrość) dodatkowo poprawiają
szczegółowość sceny, piksel po pikselu.

Tryb dualny
Funkcja trybu dualnego poprawia jakość obrazu w wa-
runkach nocnych przez zwiększenie czułości w zakre-
sie podczerwieni. Filtr podczerwieni automatycznie
przełącza się między trybem kolorowym i monochro-
matycznym przez wykrywanie poziomu oświetlenia. Ist-
nieje również możliwość ręcznego przełączania filtra,
za pośrednictwem interfejsu sterującego Bilinx. Dzięki
wbudowanemu czujnikowi podczerwieni zwiększona
została stabilność w trybie monochromatycznym, co
zapobiega przełączaniu w tryb kolorowy w przypadku
dominującego oświetlenia w podczerwieni. Mierzony
jest także kontrast w podczerwieni, który wykorzysty-
wany jest do przetwarzania odbitego światła podczer-
wieni w zastosowaniach zewnętrznych.

Technologia Bilinx
Technologia Bilinx zapewnia dwukierunkową komuni-
kację realizowaną wraz z transmisją sygnału wizyjnego
kamery EX65. Dzięki technologii Bilinx możliwe jest
sprawdzenie stanu, zmiana ustawień kamery oraz aktu-
alizacja oprogramowania układowego praktycznie z do-
wolnego miejsca, do którego dociera kabel wizyjny.
Dzięki komunikacji w technologii Bilinx czas serwiso-
wania i instalacji jest krótszy, przy zapewnieniu do-
kładniejszej konfiguracji i regulacji, a także ogólnej po-
prawy wydajności. W technologii Bilinx, przez wizyjny
kabel koncentryczny przesyłane są również alarmy i ko-
munikaty o stanie, co wpływa na polepszenie spraw-
ności systemu bez dodatkowych wymagań w zakresie
instalacji.

Wizyjna detekcja ruchu
Wbudowany w kamerę wizyjny detektor ruchu umożli-
wia wybranie programowalnego obszaru z indywidual-
nymi progami czułości. Detektor zmian pełnej sceny
eliminuje fałszywe alarmy spowodowane nagłymi zmia-
nami w natężeniu oświetlenia takimi jak włączenie lub
wyłączenie oświetlenia. W przypadku wykrycia ruchu
alarmy mogą być wyświetlane na ekranie monitora,
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skonfigurowane do zamknięcia obwodu przekaźniko-
wego kamery lub przesyłane za pomocą protokołu ko-
munikacyjnego Bilinx.

Funkcja SensUp Dynamic
Dzięki 10-krotnemu wydłużeniu czasu integracji w
przetworniku CCD znacząco wzrosła efektywna czu-
łość kamery w warunkach słabego oświetlenia. Jest to
szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie jedynym oś-
wietleniem sceny jest np. światło księżyca.

Wszechstronność transmisji
Urządzenie oferuje komfort korzystania z różnych opcji
transmisji sygnału wizyjnego. W puszce przyłączenio-
wej znajduje się standardowe wyjście wizyjne ze złą-
czem BNC. Ilość wolnego miejsca umożliwia pomie-
szczenie opcjonalnego modułu UTP. Możliwe jest rów-
nież zastosowanie konfiguracji z wyjściem dla światło-
wodu wielomodowego za pośrednictwem zintegrowa-
nego modułu dogodnie zlokalizowanego w puszce
przyłączeniowej. Rozwiązanie takie pozwala na szybkie
dołączenie do sieci światłowodowej za pośrednictwem
złącza ST.

Szeroki zakres temperatur
Zaprojektowana z myślą o najtrudniejszych warunkach
pracy kamera EX65 doskonale nadaje się do eksploata-
cji w najsurowszych lokalizacjach na świecie – zarów-
no w mroźnych obszarach północnych, jak i na nie-
zwykle gorących terenach pustynnych. Wszystkie mo-
dele aluminiowe oferują imponujący zakres temperatur
pracy – od –50°C do +60°C.

Zgodność ze światowymi normami odnośnie
urządzeń przeznaczonych do obszarów zagrożonych
eksplozją
Kamera EX65 posiada certyfikaty zgodności ze wszyst-
kimi głównymi międzynarodowymi normami dotyczący-
mi urządzeń przeznaczonych do obszarów zagrożonych
eksplozją, co umożliwia jej stosowanie niemal w każ-
dym zakątku świata. Jako produkt z certyfikatem UL,
urządzenie EX65 jest zgodne z klasyfikacją norm NEC
na strefy i grupy. Możliwość bezpiecznej eksploatacji
na rynku europejskim zapewnia zgodność z dyrektywą
ATEX. Kamera EX65 została również przetestowana
pod kątem certyfikacji IECEx. Urządzenie jest również
zgodne z obowiązującą na rynku Brazylii normą INME-
TRO.

Oświetlenie w podczerwieni
W celu zapewnienia kompleksowego rozwiązania wizyj-
nego funkcjonującego przez całą dobę kamerę EX65
można połączyć z promiennikiem EX65, który pozwala
na uzyskanie wyraźnego obrazu w warunkach całkowi-
tej ciemności. Promiennik włącza się po przełączeniu
kamery w tryb nocny za pośrednictwem połączenia te-
lemetrycznego, do którego dostęp można uzyskać w
łatwy sposób za pośrednictwem puszki przyłączenio-
wej. Więcej informacji znajduje się w arkuszu danych
kamery do obszarów zagrożonych eksplozją EX65.

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikat

Europa Deklaracja zgodności CE

USA UL, FCC

Kanada cUL

Brazylia INMETRO

Międzynarodowe ATEX, IECEx

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Emisja EN55022 klasa B, FCC część 15 klasa B

Odporność EN 61000-4

Bezpieczeństwo

UL 508, CAN/CSA C22.2, nr 60065-03

Ochrona przed eksplozją

Certyfikat UL/cUL 3RR9
Certyfikat UL/cUL dla miejsc niebezpiecznych zgodnie z klasyfikacją nor-
my NEC na strefy i grupy

• Klasa I, strefa 1, grupy C i D; klasa II, grupy E, F i G; 
Klasa III

• Klasa I, strefa 1, AEx d IIB T6; Ex d IIB T6 X
• AEx tD 21 T85°C
• DIP DIP A21 Ta85°C X

ATEX / IECEx
• DEMKO 10 ATEX 0948139X
• CE 0344 II 2 GD
• Ex d IIB T6 Gb
• Ex tb IIIC T85°C Db IP67

04/UL-BRAE-0027
• BR-Ex d IIB, T6, IP67

UL 1203, UL 60079-0, UL 60079-1, ANSI/ISA-61241-0, ANSI/
ISA-61241-1, CAN/CSA C22.2 nr 30-M1986, CAN/CSA C22.2 nr
25-1966, CAN/CSA C22.2 nr 60079-0-07, CAN/CSA C22.2 nr
60079-1-07, CAN/CSA E61241-1-1-02, EN 60079-0:2006, EN
60079-1:2007, EN 60079-31:2009, IEC 60079-0:2009, IEC
60079-1:2007, IEC 60079-31:2008, INMETRO Portaria 179:2010,
ABNT NBR IEC 60079-0:2008, ABNT NBR IEC 60079-1:2009

Parametry środowiskowe

UL typ 4X; IP67; przetestowane pod kątem wibracji sinusoidalnych; 
przetestowane pod kątem wibracji losowych; przetestowane pod kątem
wstrząsów;
UL50, UL50E, IEC 60529, EN60068-2-6, EN60068-2-64,
EN60068-2-27, CAN/CSA C22.2 nr 94.1-07, CAN/CSA C22.2 nr
94.2-07, CAN/CSA C22.2 nr 60529-05

Region Certyfikacja

Stany Zjedno-
czone

UL E333679 Certificate of Compliance

Europa CE Declaration of Conformity

Certificate of Conformity 11/UL-
BRHZ-0037X
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Region Certyfikacja

Stany Zjedno-
czone

UL DEMKO 10 ATEX 0948139X

UL Certificate of Conformity IECEx UL
10.0010X

Planowanie

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4

Widok z dołu

114

4.50

208

8.18

471

18.54

100

3.94

381

15.01

90°

Widok z boku

135

5.30

128

5.04

102

4.01

116

4.57

125

4.93

Widok z przodu

Dane techniczne

Parametry elektryczne

  

Napięcie znamionowe 12–24 VAC, 50/60 Hz
12–24 VDC

Przetwornik obrazu 1/3 cala z wybieraniem międzyliniowym,
funkcja WDR, podwójna migawka

Pobór mocy

Typowo   

 Modele standar-
dowe

(Złącze BNC)

Modele z modułem
światłowodowym

(Złącze ST)

12 VDC (temp. otoczenia
ok. 20°C) 

6 W 7,7 W

24 VAC (temp. otoczenia
ok. 20°C) 

9,4 W 11,3 W

12 VDC (temp. otoczenia
ok. -50°C)

10,2 W 11,3 W

24 VAC (temp. otoczenia
ok. -50°C) 

15,7 W 17,6 W

 

Maks.   

12 VDC (temp. otoczenia
ok. 20°C)

8,0 W 9,5 W

24 VAC (temp. otoczenia
ok. 20°C)

11,2 W 13,4 W
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12 VDC (temp. otoczenia
ok. -50°C)

16,0 W 14,7 W

24 VAC (temp. otoczenia
ok. -50°C)

19,3 W 22,4 W

Aktywne elementy obra-
zu

 

Model PAL 752 x 582

Model NTSC 768 x 494

Czułość (3200 K, współczynnik odbicia sceny 89%, F1.2)

 Obraz peł-
ny
(100 IRE)

Obraz uży-
teczny (50
IRE)

Obraz użyteczny
(30 IRE)

Kolor 2,4 lx 0,47 lx 0,15 lx

Kolor
+ SensUp 10x

0,24 lx 0,047 lx 0,015 lx

Mono 0,98 lx 0,188 lx 0,060 lx

Mono
+ SensUp 10x

0,098 lx 0,019 lx 0,0060 lx

 

Rozdzielczość pozioma 540 linii TV

Stosunek sygnał / szum >50 dB

Wyjście wizyjne Całkowity sygnał wizyjny 1 Vpp, 75 Ω

Synchronizacja Wewnętrzna, siecią zasilającą, sygnałem
HV lub Genlock (Burst lock)

Migawka Auto (1/50 [1/60] – 1/10 000) – wybór
Auto (1/50 [1/60] – 1/50 000) – automa-
tycznie
Bez migotania, stały poziom

Zwiększenie czułości Możliwość wyłączenia lub ustawienia w za-
kresie do 10x

Tryb dualny Tryb kolorowy, monochromatyczny, auto-
matyczny

Automatyczny poziom
czerni

Automatyczny – ciągły, wyłączony

Mechanizm dynamiczny XF-Dynamic, 2X-Dynamic, SmartBLC

Zakres dynamiki 120 dB (20-bitowy procesor obrazu)

Dynamiczna redukcja
szumów

Automatyczna, wł./wył.

Ostrość Regulowany poziom zwiększenia ostrości

SmartBLC Wł. (obejmuje 2X-Dynamic )/wył.

Automatyczna regulacja
wzmocnienia (AGC)

Włączona lub wyłączona (0–30 dB)

Odwrócenie wartości
szczytowej bieli

Wł./wył.

Balans bieli ATW (Automatyczne śledzenie balansu bie-
li), ATWHold (Wstrzymanie automatyczne-
go śledzenia balansu bieli) i ustawianie
ręczne (2500 do 10 000 K)

Wyjście alarmowe VMD (Wizyjna detekcja ruchu) lub przełą-
czanie między trybem dziennym/nocnym

Alarmowe wyjście prze-
kaźnikowe

30 VAC lub +40 VDC, obciążenie ciągłe
maks. 0,5 A, 10 VA

Kompensacja kabla
(wyłącznie wersja z kab-
lem koncentrycznym)

Maksymalna długość kabla koncentryczne-
go 1000 m bez zewnętrznych wzmacnia-
czy (automatyczna konfiguracja z komuni-
kacją Bilinx po kablu koncentrycznym)

Identyfikator kamery Maksymalnie 17 znaków, wybór pozycji
wyświetlania

Generator wzorów testo-
wych

Paski koloru 100%, 11-stopniowa skala
szarości, piła 2H, szachownica, siatka, pła-
szczyzna UV

Tryby Sześć (6) programowalnych trybów fa-
brycznych

Zdalne sterowanie
(wyłącznie wersja z kab-
lem koncentrycznym)

Dwukierunkowa komunikacja Bilinx po
kablu koncentrycznym

Wizyjna detekcja ruchu Jeden w pełni programowalny obszar

Maskowanie stref pry-
watności

Cztery (4) odrębne obszary, w pełni pro-
gramowalne

Elementy sterujące Menu ekranowe z przyciskami (wieloję-
zyczne)

Obiektyw 5–50 mm z korekcją podczerwieni

Grzejnik W zestawie

Specyfikacje światłowodu

Typ złącza światłowodowego ST

Światłowód
Zgodność

50/125 µm, 62,5/125 µm, gradiento-
wy wielomodowy światłowód o zna-
mionowej minimalnej szerokości pas-
ma 600 MHz-km. W przypadku świat-
łowodów 50/125 należy odjąć 4 dB od
podanej wartości stratności optycznej.

Zasięg transmisji optycznej
Parametry techniczne

Podany w specyfikacji zasięg transmi-
sji jest ograniczony przez stratność op-
tyczną światłowodu oraz dodatkowe
straty na złączach, połączeniach i tab-
licach połączeń. Moduły zostały zapro-
jektowane z myślą o pracy w pełnym
zakresie stratności optycznej, w związ-
ku z czym nie ma określonej wartości
minimalnej.

Liczba światłowodów Jeden (1)

Stratność optyczna 14 dB

Maksymalna długość 4,0 km

Rodzaj technologii Modulacja sygnału wizyjnego AM

Długość fali 850 nm
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Nadajnik optyczny Dioda LED

Moc wyjściowa nadajnika 25 uW (–16 dBm)

Szerokość pasma sygnału
wizyjnego

5 Hz do 10 MHz

Wzmocnienie różnicowe < 5%

Odchylenie różnicowe < 5°

Pochylenie < 1%

Stosunek sygnał / szum
(SNR)

> 55 dB przy tłumieniu 10 dB
> 60 dB przy tłumieniu 7 dB

Parametry mechaniczne

Wymiary (dł. x szer. x
wys.)

381 x 114 x 114 mm
bez osłony przeciwsłonecznej lub uchwy-
tu mocującego

Ciężar Stal nierdzewna: 12,9 kg
Aluminium: 6,4 kg

Konstrukcja Aluminium lub stal nierdzewna 316L po-
lerowana elektrolitycznie

Wspornik Obrót(±36°)/pochylenie(±45°),
w zestawie uchwyt mocujący

Doprowadzenie kabla Cztery (4) przepusty NPT 3/4 cala;
uszczelnienie przepustu w zestawie w
przypadku modeli NTSC;
przejściówka M20 w zestawie w przypad-
ku modeli PAL

Wizjer Szkło borokrzemianowe typu „float” o
grubości 9 mm

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy

- Modele wykonane z alu-
minium

-50°C ÷ 60°C

- Modele wykonane ze stali
nierdzewnej

-50°C ÷ 55°C

Temperatura przechowy-
wania

-55°C ÷ 70°C

Wilgotność podczas pracy Względna od 0 do 100% (z kondensacją,
po zamontowaniu i uszczelnieniu)

Wilgotność podczas prze-
chowywania

Względna od 20 do 98% (bez kondensa-
cji)

Zamówienia - informacje

VEN‑650V05‑1A3 Kamera z aluminium EX65 do obszarów
zagrożonych eksplozją
Dualna, przetwornik CCD 1/3 cala, 2X DSP, 5-50 mm,
PAL, 12-24 VDC/VAC
Numer zamówienia VEN-650V05-1A3

VEN‑650V05‑2A3 Kamera z aluminium EX65 do obszarów
zagrożonych eksplozją
Dualna, przetwornik CCD 1/3 cala, 2X DSP, 5-50 mm,
NTSC, 12-24 VDC/VAC
Numer zamówienia VEN-650V05-2A3

VEN‑650V05‑1A3F Kamera z aluminium EX65 do obsza-
rów zagrożonych eksplozją
Dualna, przetwornik CCD 1/3 cala, 2X DSP, 5-50 mm,
PAL, światłowód, 12-24 VDC/VAC
Numer zamówienia VEN-650V05-1A3F

VEN‑650V05‑2A3F Kamera z aluminium EX65 do obsza-
rów zagrożonych eksplozją
Dualna, przetwornik CCD 1/3 cala, 2X DSP, 5-50 mm,
NTSC, światłowód, 12-24 VDC/VAC
Numer zamówienia VEN-650V05-2A3F

VEN‑650V05‑1S3 Kamera ze stali nierdzewnej EX65 do
obszarów zagrożonych eksplozją
Dualna, przetwornik CCD 1/3 cala, 2X DSP, 5-50 mm,
PAL, 12-24 VDC/VAC
Numer zamówienia VEN-650V05-1S3

VEN-650V05-2S3 Kamera ze stali nierdzewnej EX65 do
obszarów zagrożonych eksplozją
Dualna, przetwornik CCD 1/3 cala, 2X DSP, 5-50 mm,
NTSC, 12-24 VDC/VAC
Numer zamówienia VEN-650V05-2S3

VEN-650V05-1S3F Kamera ze stali nierdzewnej EX65 do
obszarów zagrożonych eksplozją
Dualna, przetwornik CCD 1/3 cala, 2X DSP, 5-50 mm,
PAL, światłowód, 12-24 VDC/VAC
Numer zamówienia VEN-650V05-1S3F

VEN‑650V05‑2S3F Kamera ze stali nierdzewnej EX65 do
obszarów zagrożonych eksplozją
Dualna, przetwornik CCD 1/3 cala, 2X DSP, 5-50 mm,
NTSC, światłowód, 12-24 VDC/VAC
Numer zamówienia VEN-650V05-2S3F

Sprzęt

UPA-2430-60 Zasilacz
Wyjście 120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 30 VA
Numer zamówienia UPA-2430-60

UPA-2450-60 Zasilacz
Wyjście 120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 50 VA
Numer zamówienia UPA-2450-60

UPA-2420-50 Zasilacz
Wyjście 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA
Numer zamówienia UPA-2420-50

UPA-2450-50 Zasilacz
Wyjście 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 50 VA
Do użytku z określonymi modelami kamer 24 VAC.
Numer zamówienia UPA-2450-50

VDA‑455UTP
Adapter do wyjścia skrętki UTP
Numer zamówienia VDA-455UTP
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Programy

VP-CFGSFT Oprogramowanie Configuration Tool for
Imaging Devices
Oprogramowanie do konfiguracji kamery do użytku z
kamerami obsługującymi technologie Bilinx i IP
Numer zamówienia VP-CFGSFT
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