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u Construção em aço inoxidável polido 316L ou em
alumínio

u Sensor de imagens Dinion 2X de alta sensibilidade e
alta resolução com WDR (amplo alcance dinâmico)

u Caixa de derivação integrada

u Certificações ATEX, UL, IECEx e INMETRO

u Inclui pala de sol

A câmara com protecção contra explosões EX65 é uma
câmara de vigilância, inteligente e de elevado
desempenho para ambientes potencialmente
explosivos. Ao utilizar as imagens digitais Dinion 2X, a
câmara oferece uma qualidade de imagem
incomparável nas piores condições de luminosidade. A
construção em aço inoxidável polido 316L garante a
melhor protecção ambiental disponível actualmente.
Com uma única unidade pré-montada com uma caixa
de derivação integrada, a EX65 foi concebida para ser
fácil de instalar. Através de qualquer uma das quatro
entradas de canalização eléctrica de 3/4 pol.
(adaptador M20 também incluído), as ligações são
feitas no bloco de terminais adequado; existe também
espaço para qualquer ligação eléctrica adicional.
Também acessível através da caixa de derivação,
encontra-se o módulo de fibra óptica opcional que
proporciona versatilidade para traçados de cabos mais
longos ou onde a interferência electromagnética é uma
preocupação.
Ao escolher um dispositivo de imagem para aplicações
críticas, necessita de ter a certeza de que obterá o
melhor desempenho. As câmaras Dinion 2X dão-lhe
essa certeza! O processamento de imagem de 20 bits
melhora a sensibilidade; a 2X Dynamic aumenta a
gama dinâmica. Esta combinação única proporciona

uma imagem mais nítida e detalhada, com uma
precisão incomparável na reprodução das cores,
mesmo nas piores condições de luminosidade.
Características da câmara:

• Tecnologia de processamento de 20 bits
• Sensor CCD com amplo alcance dinâmico
• Motor dinâmico com BLC Inteligente
• Melhoramento de detalhes
• Verdadeiro desempenho dia/noite com filtro

comutável
A EX65 possui as principais certificações
internacionais de protecção contra explosões para
uma utilização segura em praticamente qualquer parte
do mundo. Além disso, a EX65 cumpre as
classificações NEMA 4X e IP67. A EX65 foi submetida a
testes de vibração e choque conforme as normas IEC,
bem como a ensaios de vida altamente acelerados
(H.A.L.T.), que testam os limites dos produtos para
garantir fiabilidade durante a vida útil dos mesmos.
Para um melhor desempenho na escuridão total, está
disponível um projector de infravermelhos com
tecnologia de difusor 3D, para garantir uma imagem
uniformemente iluminada, nítida e clara, mesmo em
escuridão extrema. A Iluminação por infravermelhos
elimina também a necessidade de instalar qualquer
iluminação de alta tensão convencional, o que reduz



os custos de modo significativo. Para mais
informações, consulte a folha de dados do Projector
EX65 com protecção contra explosões.
A EX65 dá-lhe a confiança que garante um local de
trabalho seguro, ao mesmo tempo que obtém imagens
nos locais mais voláteis do mundo.

Generalidades (sistema)

Preparada para ambientes extremos
A câmara com protecção contra explosões EX65 inclui
uma câmara e uma objectiva instaladas e pré-ligadas a
uma caixa de aço inoxidável polido 316L, oferecendo
uma excelente protecção contra corrosão. Para
ambientes menos corrosivos, também está disponível
uma configuração em alumínio anodizado. A EX65
possui as certificações mais comuns de protecção
contra explosões para uma utilização garantidamente
segura em ambientes potencialmente explosivos e
também as classificações NEMA 4X e IP67 para locais
húmidos. Para utilizações em áreas propensas a
vibrações, a EX65 foi testada em conformidade com as
normas IEC relativas a vibração e choque.

Caixa de derivação integrada
A caixa de derivação integrada permite ligações fáceis
ao bloco de terminais para saídas de potência e de
alarme. O vídeo está disponível através de um
conector BNC ou de um conector de fibra ST,
eliminando a necessidade de instalar uma caixa de
derivação externa dispendiosa. O alarme de saída
pode ser utilizado para ligar projectores externos e
pode desencadear eventos se for detectado
movimento. Além disso, existe espaço suficiente para
o módulo UTP ou para ligações eléctricas adicionais se
estiverem várias câmaras e projectores ligados em
"daisy chain".

Fácil de instalar
A EX65 dispõe de uma instalação de uma só peça e de
uma caixa de derivação integrada para uma montagem
e ligações eléctricas fáceis. A EX65 é suficientemente
versátil para ser instalada em várias aplicações e inclui
uma configuração de câmara remota através de um
cabo de vídeo standard (Bilinx).

Detalhes em condições de luminosidade extremas
As câmaras em aplicações industriais devem
ultrapassar o desafio de oferecer uma imagem
detalhada quando a iluminação da cena varia, como
por exemplo, os cantos escuros e as áreas abertas de
um convés de uma plataforma petrolífera. Para
produzir uma imagem clara nessas condições e revelar
detalhes nunca antes vistos, a EX65 combina o
processamento de imagem de 20 bits com um amplo
alcance dinâmico. O processamento de imagem de 20
bits capta em simultâneo e de forma optimizada os
detalhes, tanto nos realces brilhantes como nas
sombras intensas. Deste modo, o amplo alcance
dinâmico garante que a câmara oferece um excelente
contraste nas áreas claras e detalhes nas áreas
escuras.

2X-Dynamic e SmartBLC
Com a tecnologia 2X-Dynamic, a análise pixel a pixel
oferece ao utilizador informações mais detalhadas.
Active o BLC Inteligente para compensar
automaticamente a imagem, sem ter de realizar
configurações complicadas e sem comprometer o
alcance dinâmico.

Melhoramento de detalhes
Funcionalidades, tais como Autoblack (preto
automático) e Sharpness (nitidez) contribuem para
melhorar ainda mais os detalhes de uma cena, pixel a
pixel.

Modo Dia/Noite
O modo Dia/Noite proporciona uma melhor visão
nocturna ao aumentar a sensibilidade IV. O filtro IV
passa automaticamente do modo policromático para o
monocromático através da detecção do nível de
luminosidade. O filtro também pode ser mudado
manualmente através da interface de controlo coaxial
Bilinx. Um detector de IV interno (via objectiva)
melhora a estabilidade do modo monocromático,
evitando o retorno ao modo policromático quando a
iluminação IV é dominante. O contraste de IV também
é medido e utilizado para tratar luz IV reflectida em
cenários exteriores.

Tecnologia Bilinx
Bilinx é uma tecnologia com capacidade de
comunicação bidireccional incorporada no sinal de
vídeo da EX65. Os técnicos podem verificar o estado,
alterar as definições da câmara e actualizar o firmware
a partir de praticamente qualquer local ao longo do
cabo de vídeo. A tecnologia Bilinx reduz o tempo de
instalação e de assistência, proporciona maior
precisão de configuração e ajuste e melhora o
desempenho global. Além disso, a tecnologia Bilinx
utiliza o cabo de vídeo standard para transmitir
mensagens de estado e de alarme, para proporcionar
um melhor desempenho sem que seja necessário
executar procedimentos de instalação adicionais.

Detecção de Movimentos Vídeo
O detector de movimentos vídeo incorporado permite-
-lhe seleccionar uma área programável com limites
individuais. O detector de alteração do ambiente
global minimiza os falsos alarmes causados pelas
alterações súbitas das condições de luminosidade
quando, por exemplo, se ligam ou desligam as luzes de
iluminação ou de segurança. Quando é detectado
movimento, os alarmes podem ser apresentados no
sinal de vídeo, o relé de saída pode ser fechado ou
pode ser transmitida uma mensagem de alarme
através de Bilinx.

SensUp Dinâmico
Aumentando o tempo de integração no CCD até 10
vezes, a sensibilidade efectiva com pouca luz é
drasticamente aumentada. Isto é particularmente útil
quando se depende da luz da lua para a iluminação.
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Versatilidade de transmissão
Desfrute da conveniência de ter opções de
transmissão de vídeo. Está disponível uma saída de
vídeo standard através de um conector BNC na caixa
de derivação com espaço suficiente para o módulo
UTP opcional. Também está disponível uma
configuração com saída de vídeo de fibra óptica
multimodo através do módulo integrado; encontra-se
convenientemente localizado na caixa de derivação
para uma ligação rápida a uma rede de fibra através de
um conector ST.

Vasta gama de temperaturas
Concebido tendo em mente as condições mais
adversas, a EX65 permite a instalação mesmo nas
áreas mais difíceis do planeta, incluindo as condições
de frio extremo encontradas no Pólo Norte ou as de
calor extremo encontradas nos desertos mais hostis. A
impressionante gama de temperatura de –50 °C a +60
°C (–58 °F a +140 °F) é fornecida de série em todos os
modelos de alumínio.

Certificado global de protecção contra explosões
A EX65 possui as principais certificações
internacionais de protecção contra explosões para
uma instalação global. Sendo um produto registado na
UL, a EX65 está certificada para o sistema de divisão e
de zonas de acordo com as normas NEC. Para a
Europa, possui a certificação ATEX. A EX65 foi testada
e está em conformidade com o esquema internacional
IECEx. Para o Brasil, a EX65 possui a certificação
INMETRO.

Iluminação por infravermelhos
Para uma solução de imagens 24 horas completa, a
câmara EX65 pode ser utilizada em conjunto com um
projector EX65 para oferecer uma imagem nítida e
clara na escuridão total. O projector liga-se quando a
câmara passa para o modo nocturno através de uma
ligação de telemetria facilmente acessível na caixa de
derivação. Para mais informações, consulte a folha de
dados EX65 Projector com protecção contra
explosões.
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Especificações Técnicas

Eléctrica

  

Tensão nominal 12–24 Vac, 50/60 Hz
12–24 Vdc

Tipo de CCD Interlinha de 1/3 pol., obturador duplo de
amplo alcance dinâmico (WDR)

Consumo de energia

Típico   

 Modelos
standard

(Conector BNC)

Modelos de fibra
óptica

(Conector ST)
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12 Vdc (Temp. amb. @ 20
°C) 
(68 °F)

6 W 7,7 W

24 Vac (Temp. amb. @ 20
°C) 
(68 °F)

9,4 W 11,3 W

12 Vdc (Temp. amb. @
-50 °C)
(-58 °F)

10,2 W 11,3 W

24 Vac (Temp. amb. @
-50 °C) 
(-58 °F)

15,7 W 17,6 W

 

Máximo   

12 Vdc (Temp. amb. @ 20
°C)
(68 °F)

8,0 W 9,5 W

24 Vac (Temp. amb. @ 20
°C)
(68 °F)

11,2 W 13,4 W

12 Vdc (Temp. amb. @ -50
°C)
(-58 °F)

16,0 W 14,7 W

24 Vac (Temp. amb. @ -50
°C)
(-58 °F)

19,3 W 22,4 W

Píxeis activos  

Modelo PAL: 752 x 582

Modelo NTSC 768 x 494

Sensibilidade (3200 K, reflectividade da cena a 89 %, F1.2)

 Vídeo
completo
(100 IRE)

Imagem
utilizável
(50 IRE)

Imagem
utilizável
(30 IRE)

Color (Cor) 2,4 lx
(0,223 fc)

0,47 lx
(0,044 fc)

0,15 lx
(0,0139 fc)

Color (Cor)
+ SensUp 10x

0,24 lx
(0,0223 f
c)

0,047 lx
(0,00437
fc)

0,015 lx
(0,00139 fc)

Monocromática 0,98 lx
(0,091 fc)

0,188 lx
(0,0174 fc)

0,060 lx
(0,0056 fc)

Monocromática
+ SensUp 10x

0,098 lx
(0,0091 f
c)

0,019 lx
(0,00176
fc)

0,0060 lx
(0,000557 fc)

 

Resolução horizontal 540 TVL

Relação sinal/ruído >50 dB

Saída de vídeo Vídeo composto 1 Vpp, 75 ohm

Sincronização Interna, bloqueio de linha, bloqueio de HV
e genlock (Bloqueio de disparo)
seleccionáveis

Obturador Auto (1/50 [1/60] a 1/10000)
seleccionável
Auto (1/50 [1/60] a 1/50000)
automático
sem cintilação, fixa seleccionável

Aumentar sensibilidade Regulável de Desligado até 10x

Dia/Noite Cor, Mono, Autom.

Preto Automático Automático contínuo, Desligado

Motor dinâmico XF-Dynamic, 2X-Dynamic, BLC Inteligente

Alcance dinâmico 120 dB (processamento de imagem de 20
bits)

Redução Dinâmica de
Ruído

Auto, On/Off (Ligado/Desligado)
seleccionável

Nitidez Nível de melhoramento da nitidez
seleccionável

BLC Inteligente Ligado (inclui 2X-Dynamic ) / Desligado

AGC (controlo de ganho
automático)

AGC Ligado ou Desligado (0–30 dB)
seleccionável

Inversão do Pico de
Brancos

On/Off (Ligado/Desligado)

White balance (Equilíbrio
de Brancos)

ATW, Suspensão ATW e Manual (2500 a
10000K)

Saída de alarme VMD ou comutador dia/noite

Relé de saída de alarme 30 Vac ou +40 Vdc, Máx. 0,5 A contínuo,
10 VA

Compensação do cabo
(apenas versão coaxial)

Coaxial até 1000 m (3000 pés) sem
amplificadores externos (configuração
automática em combinação com
comunicação coaxial Bilinx)

ID da Câmara Sequência de edição de 17 caracteres,
posição seleccionável

Gerador de Padrão de
Teste

Barra Cor 100 %, Esc. cinz 11 Pas,
Sawtooth 2H (Onda D.Serr. 2H), Placa
Xadrez, Barra Cruzada, Plano UV

Modos Seis (6) modos programáveis predefinidos

Controlo Remoto
(apenas versão coaxial)

Comunicação bidireccional coaxial Bilinx

Detecção de
Movimentos Vídeo

Uma área, totalmente programável

Máscara Privada Quatro (4) áreas independentes,
totalmente programáveis

Controlos OSD com funcionamento por teclas de
função (multilingue)

Objectiva 5–50 mm com correcção de IV

Aquecimento Incluído
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Especificações da fibra óptica

Tipo de Conector Óptico ST

Fibra óptica
Compatibilidade

50/125 µm ou 62,5/125 µm, fibra de
vidro multimodo de índice graduado
destinada a funcionar com uma largura
de banda mínima de 600 MHz-Km.
Para a fibra de 50/125, subtraia 4 dB
do valor máximo de perda óptica
especificado.

Distância óptica
Especificações

As distâncias de transmissão
especificadas estão limitadas à perda
óptica da fibra e a qualquer perda
adicional introduzida pelos
conectores, uniões e painéis de
correcção. Os módulos foram
desenhados para funcionamento ao
longo de todo o intervalo de perda
óptica; assim sendo, não requerem
uma perda mínima para funcionar.

Número de Fibras Uma (1)

Limite de Perda Óptica 14 dB

Distância Máxima 4,0 km (2,5 milhas)

Tipo de Tecnologia Modulação de vídeo AM

Comprimento de onda 850 nm

Emissor Óptico LED

Tensão de Saída do
Transmissor

25 uW (–16 dBm)

Largura de Banda de Vídeo 5 Hz a 10 MHz

Ganho de diferencial < 5%

Fase diferencial < 5°

Rotação vertical < 1%

Relação sinal/ruído (SNR) > 55 dB a atenuação de 10 dB
> 60 dB a atenuação de 7 dB

Especificações mecânicas

Dimensões (C x L x A) 381 x 114 x 114 mm
(11,01 x 4,5 x 4,5 pol.) sem pala de sol
ou montagem da câmara

Peso Aço inoxidável: 12,9 kg (28,5 lb)
Alumínio 6,4 kg (14 lb)

Construção Aço inoxidável polido 316L ou alumínio
anodizado

Suporte Rotação horizontal (± 36°)/Rotação
vertical (± 45°),
montagem da câmara incluída

Entrada de cabo Quatro (4) entradas NPT de 3/4 pol.;
vedação da canalização eléctrica incluída
nos modelos NTSC;
adaptador M20 incluído nos modelos
PAL

Janela de visualização vidro flotado de borosilicato com 9 mm
de espessura

Ambiente

Temperatura de funcionamento

- Modelos de alumínio -50 °C a 60 °C (-58 °F a 140 °F)

- Modelos de aço
inoxidável

-50 °C a 55 °C (-58 °F a 131 °F)

Temperatura de
armazenamento

-55 °C a 70 °C (-67 °F a 158 °F)

Humidade em
funcionamento

0 a 100% relativa (com condensação,
depois de instalada e vedada)

Humidade em
armazenamento

20 a 98% relativa (sem condensação)
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