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u Konstruktion i elektropolerat rostfritt 316L-stål eller
aluminium

u Högupplöst, extra känslig Dinion 2X-bildhantering
med WDR

u Inbyggd kopplingslåda

u Certifiering enligt ATEX, UL, IECEx och INMETRO

u Solskydd ingår

Den explosionsskyddade kameran EX65 är en smart
övervakningskamera med höga prestanda för explosiva
miljöer. Tack vare Dinion 2X-bildhanteringen ger kame-
ran oöverträffad bildkvalitet under mycket svåra ljus-
förhållanden. Med en konstruktion i elektropolerat
rostfritt 316L-stål har kameran det mest avancerade
miljöskyddet som går att få idag.
EX65 är med sin förmonterade enhet i ett enda stycke
med inbyggd kopplingslåda framtagen för att vara lätt
att installera. Genom något av de fyra 3/4‑tums led-
ningshålen (M20-adapter medföljer) ansluts ledningar-
na till den praktiska kopplingsplinten, och det finns ut-
rymme för ytterligare ledningar. Tillgänglig via kopp-
lingslådan är även den fiberoptiska modulen (tillval)
som ger mångsidighet för längre kabeldragningar där
elektromagnetiska störningar kan vara ett problem.
När du ska välja en bildhanteringsenhet för mycket vik-
tiga tillämpningar måste du kunna känna dig säker på
att du får allra bästa prestanda. Dinion 2X ger dig
topprestanda! 20-bitars-bildbehandlingen förbättrar
känsligheten. 2X-Dynamic-funktionen utökar kamerans
dynamiska räckvidd. Den här unika kombinationen ger
en skarpare, mer detaljrik bild med utmärkt färgåter-
givning även under tuffa ljusförhållanden.
Kamerafunktioner:

• 20-bitars bildhanteringsteknik
• CCD-sensor med brett dynamiskt omfång
• Dynamisk motor med Smart BLC
• Detaljförbättring
• Äkta dag/natt-prestanda med omkopplingsbart filter

EX65 är certifierad enligt alla viktiga internationella ex-
plosionsskyddsstandarder så att den kan användas i
praktiskt taget alla områden över hela världen. Dessut-
om uppfyller EX65 standarderna för NEMA 4X och
IP67. EX65 har klarat vibrations- och stöttester enligt
IEC-standarder och även H.A.L.T. (Highly Accelerated
Life Testing), vilket testar produkten till dess yttersta
för att säkerställa pålitligheten under produktens hela
livslängd.
För användning i totalt mörker finns aktiv infraröd be-
lysning med 3D-diffusorteknik som garanterar en
skarp, klar och jämnt belyst bild även om det är kol-
mörkt. Aktiv infraröd belysning eliminerar även beho-
vet av att installera traditionell högspänningsbelysning,
vilket avsevärt sänker kostnaderna. Mer information
finns i databladet till den explosionsskyddade EX65-
lampan.
Med EX65 får du tryggheten som säkerställer en säker
arbetsplats samtidigt som du får bilder i världens mest
brandfarliga miljöer.

Systemöversikt

Klar för extrema miljöer
Den explosionsskyddade kameran EX65 levereras med
installerad kamera och objektiv samt fördragna kablar i
ett hölje i elektropolerat rostfritt 316L-stål med utom-
ordentligt korrosionsskydd. För mindre korrosiva miljö-
er finns kameran även i aluminiumkonfiguration. EX65
är certifierad enligt de viktigaste explosionsskydds-



standarderna för garanterat säker drift i explosiva mil-
jöer och är även klassade enligt NEMA 4X och IP67 för
våta miljöer. EX65 har även testats enligt IEC-standard
för vibration och stötar för användning i vibrationsut-
satta områden.

Inbyggd kopplingslåda
Den inbyggda kopplingslådan gör det enkelt att anslu-
ta ström och larmutgångar till kopplingsplinten. Video
är tillgängligt via en BNC-anslutning eller ST-fiberans-
lutning vilket eliminerar behovet av dyra externa kopp-
lingslådor. Larmutgången kan användas till att sätta på
extern belysning och kan utlösa händelser om rörelse
identifieras. Dessutom finns det tillräckligt med utrym-
me för UTP-modulen eller extra kablar om flera kablar
eller lampor seriekopplas ihop.

Lätt att installera
Eftersom EX65 är i ett enda stycke är den lättinstalle-
rad, dessutom har den en inbyggd kopplingslåda som
gör den enkel att montera och dra ledningar till. EX65
är tillräckligt mångsidig för att installeras i flera till-
ämpningar och kan fjärrkamerakonfigureras via en
standardvideokabel (Bilinx).

Detaljrikedom i extrema ljusförhållanden
Kameror för industriellt bruk måste klara utmaningen
med att ge en tillräckligt detaljerad bild för motiv med
varierande ljusförhållanden, t.ex. mörka hörn eller och
ljusa områden på däcket för en oljeplattform i havet.
För att kunna ge skarpa bilder under sådana förhållan-
den och avslöja detaljer som tidigare inte kunnat visas
kombinerar EX65 20-bitars bildhantering med ett brett
dynamiskt intervall. 20-bitars bildhantering registrerar
simultant detaljerna i både ljusa områden och i mörka
skuggor. Det breda dynamiska intervallet säkerställer
att kameran ger utmärkt kontrast i ljusa områden och
detaljer i mörka områden.

2X-Dynamic och SmartBLC
Med 2X-Dynamic-teknik och analys bildpunkt-för-bild-
punkt får användaren de mest detaljrika bilderna. Akti-
vera SmartBLC för att automatiskt kompensera bilden
utan att behöva utföra komplicerade inställningar eller
göra avkall på det dynamiska intervallet.

Detaljförbättring
Funktioner som automatisk svartnivå och skärpa för-
bättrar detaljerna ytterligare i ett motiv, bildpunkt för
bildpunkt.

Dag/nattläge
Dag/nattläget ger bättre nattsikt genom ökad IR-käns-
lighet. IR-filtret växlar från färg till svartvitt genom att
identifiera belysningsnivån. Filtret kan även växlas ma-
nuellt via det Bilinx-koaxialkabelanslutna kontroll-
gränssnittet. En intern IR-detektor via objektivet för-
bättrar stabiliteten i det svartvita läget genom att för-
hindra återgång till färgläge när IR-belysning domine-
rar. IR-kontrast mäts också och används för att hantera
reflekterat IR-ljus i utomhusmotiv.

Bilinx-teknik
Bilinx är en dubbelriktad kommunikationsfunktion som
är inbäddad i videosignalen från EX65. Tekniker kan
kontrollera status, ändra kamerainställningar och upp-
datera inbyggd programvara från valfri punkt längs vi-
deokabeln. Bilinx minskar tidsåtgången vid service och
installation, ger mer precis konfiguration och justering
samt ökar generella prestanda. Dessutom använder
Bilinx den vanliga videokabeln till att överföra larm-
och statusmeddelanden, med överlägsna prestanda
utan ytterligare installationssteg.

Videorörelseavkänning
Du kan välja upp till fyra programmerbara områden
med individuella tröskelnivåer för den inbyggda video-
rörelseavkänningen. Med hjälp av avkänningen av glo-
bal motivändring minimeras falsklarm orsakade av
plötsliga ändringar av ljusförhållandena, till exempel
att inomhus- eller nödbelysning sätts på eller stängs
av. När en rörelse upptäcks kan ett larm visas i video-
signalen, utgångsreläet slutas och ett larmmeddelande
överföras via Bilinx.

SensUp Dynamic (dynamisk SensUp)
Tack vare att integreringstiden i CCD-elementet ökas
upp till 10 gånger utökas den effektiva känsligheten i
svagt ljus dramatiskt. Det är särskilt användbart när
enbart månljus finns att tillgå.

Mångsidig överföring
Upplev bekvämligheten med videoöverföringsalterna-
tiv. En standardvideoutgång via en BNC-anslutning
finns i kopplingslådan med tillräckligt utrymme för
UTP-tillvalsmodulen. En fiberoptisk flerlägesvideout-
gång kan också användas med den inbyggda modulen,
praktiskt placerad i kopplingslådan för snabb anslut-
ning till ett fiberoptiskt nätverk via en ST-anslutning.

Brett temperaturintervall
EX65 är skapad med tanke på de tuffaste miljöerna
och kan installeras på de mest krävande platserna på
vår planet, inklusive miljöer med hård kyla i norr eller
brännande hetta i ogästvänliga ökenområden. Det im-
ponerande temperaturintervallet på -50 °C till +60 °C
är standard för alla aluminiummodellerna.

Global explosionsskyddscertifiering
EX65 är certifierad i enlighet med de viktigaste interna-
tionella explosionsskyddsstandarderna för global in-
stallation. Som en UL-listad produkt är EX65 certifie-
rad för division- och zonsystem i enlighet med NEC-
standarder. För Europa är den certifierad enligt ATEX.
EX65 har testats och överensstämmer med det inter-
nationella IECEx-programmet. För Brasilien är EX65
certifierad enligt INMETRO.

Infraröd belysning
För en fullständig bildlösning dygnet runt kan EX65-ka-
meran paras ihop med en EX65-lampa som ger skarpa,
tydliga bilder i fullständigt mörker. Lampan sätts på
när kameran växlar till nattläge via en telemetrisk an-
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slutning som är lättillgänglig i kopplingslådan. Mer in-
formation finns i databladet till den explosionsskydda-
de EX65-lampan.

Certifikat och godkännanden

Region Certifiering

Europa CE – Överensstämmelsedeklaration

USA UL, FCC

Kanada cUL

Brasilien INMETRO

Internationellt ATEX, IECEx

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Emission EN55022 klass B, FCC avdelning 15 klass B

Immunitet EN 61000-4, EN 50130-4:1996

Säkerhet

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

Explosionsskydd

UL/cUL-listad 3RR9
UL/cUL-listad för farliga platser enligt NEC divisions- och zonkrav

• Klass I, div 1, grupperna C och D, klass II, grupperna E, F och G; 
Klass III

• Klass I, zon 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

11/UL-BRHZ-0037
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

Miljöanpassad

UL-typ 4X, IP67, sinusoidalt vibrationstestad 
Slumpmässigt vibrationstestad, stöttestad
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 Certifiering

USA UL E333679 Certificate of Compliance

Europa CE Declaration of Conformity

Certificate of Conformity 11/UL-
BRHZ-0037X

USA UL DEMKO 10 ATEX 0948139X

UL Certificate of Conformity IECEx UL
10.0010X

Installations-/konfigurationsanteckningar

Ø

6.6
0.26 71° 60.0

2.36

3/4-in. NPTX 4

Underifrån

114

4.50

208

8.18

471

18.54

100

3.94

381

15.01

90°

Från sidan

135

5.30

128

5.04

102

4.01

116

4.57

125

4.93

Framifrån
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Tekniska specifikationer

Elektrisk

  

Spänning 12–24 VAC, 50/60 Hz
12–24 VDC

CCD-typ 1/3-tum Interline, dubbel WDR-slutare

Effektförbrukning

Normalt   

 Standardmodel-
ler

(BNC-kontakt)

Fiberoptikmodeller
(ST-kontakt)

12 VDC (T.omgivn. vid
20 °C) 

6 W 7,7 W

24 VAC (T.omgivn. vid
20 °C) 

9,4 W 11,3 W

12 VDC (T.omgivn. vid
-50 °C)

10,2 W 11,3 W

24 VAC (T.omgivn. vid
-50 °C) 

15,7 W 17,6 W

 

Maximal   

12 VDC (T.omgivn. vid
20 °C)

8,0 W 9,5 W

24 VAC (T.omgivn. vid
20 °C)

11,2  W 13,4 W

12 VDC (T.omgivn. vid
-50 °C)

16,0 W 14,7 W

24 VAC (T.omgivn. vid
-50 °C)

19,3 W 22,4 W

Aktiva bildpunkter  

PAL-modell: 752 x 582

NTSC-modell 768 x 494

Känslighet (3 200 K, reflektans 89 %, F1.2)

 Video
(100 IRE)

Användbar
bild (50 IRE)

Användbar bild
(30 IRE)

Färg 2,4 lx
(0,223 fc)

0,47 lx
(0,044 fc)

0,15 lx
(0,0139 fc)

Färg
+ SensUp 10x

0,24 lx
(0,0223 f
c)

0,047 lx
(0,00437
fc)

0,015 lx
(0,00139 fc)

Svartvitt 0,98 lx
(0,091 fc)

0,188 lx
(0,0174 fc)

0,060 lx
(0,0056 fc)

Svartvitt
+ SensUp 10x

0,098 lx
(0,0091 f
c)

0,019 lx
(0,00176
fc)

0,0060 lx
(0,000557 fc)

 

Horisontell upplösning 540 TVL

Signal/brus-förhållande >50 dB

Videoutgång Kompositvideo 1 Vpp, 75 ohm

Synkronisering Intern, linjelås, HV-lås och Genlock (Burst-
lås) kan väljas

Slutare Automatisk (1/50 [1/60] till 1/10 000)
valbar
Automatisk (1/50 [1/60] till 1/50 000)
automatisk
flimmerfri eller fast valbart

Sensitivity Up Justerbart från Av upp till 10x

Dag/natt Färg, svartvitt, auto

Auto Black Automatisk kontinuerlig, Av

Dynamisk motor XF-Dynamic, 2X-Dynamic, SmartBLC

Dynamiskt omfång 120 dB (20-bitars bildhantering)

Dynamisk brusreducer-
ing

Automatisk, valbart på/av

Skärpa Valbar nivå på skärpeförbättring

SmartBLC På (inkluderar 2X-Dynamic ) / Av

Automatisk förstärk-
ningskontroll

AGC på eller av (0-30 dB) valbar

Inversion av höga vit-
nyanser

På/Av

Vitbalans ATW, ATW låst och manuell (2 500 till
10 000 K)

Larmutgång VMD eller dag-/nattbrytare

Larmutgångsrelä 30 VAC eller +40 VDC, Max 0,5 A kontinu-
erligt, 10 VA

Kabelkompensation
(endast koaxialkabel)

Upp till 1 000 m koaxialkabel utan externa
förstärkare (automatisk konfiguration i
kombination med Bilinx-koaxialkommuni-
kation)

Kamera-ID 17-teckens redigerbar text, valbar position

Testmönstergenerator Färgstaplar 100 %, gråskala i 11 steg, såg-
tand 2H, schackbräde, rutmönster, UV-
plan

Lägen Sex (6) förinställda programmerbara lägen

Fjärrkontroll
(endast koaxialkabel)

Bilinx koaxial tvåvägskommunikation

Videorörelseavkänning Ett område, fullständigt programmering-
sbart

Sekretessmaskering Fyra (4) oberoende områden, fullständigt
programmeringsbara

Kontroller Skärmmeny med programknappar (fler-
språkig)
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Objektiv 5–50 mm IR-korrigerad

Värmare Medföljer

Fiberoptiska specifikationer

Optisk anslutningstyp ST

Optisk fiber
Kompatibilitet

50/125 µm eller 62,5/125 µm, gradi-
entindexglasfiber för flera lägen, klas-
sad för lägsta systembandbredd på
600 MHz-Km. Om det gäller 50/125-
fiber drar du av 4 dB från det angivna
värdet för optisk budget.

Optiskt avstånd
Specifikationer

De angivna överföringsavstånden be-
gränsar sig till fiberns optiska förlust
och eventuell ytterligare förlust som
orsakas av kontakter, skarvar och
kopplingspaneler. Modulerna är utfor-
made för att användas över hela inter-
vallet för optisk förlustbudget, så det
krävs ingen minsta förlust för att de
ska fungera.

Antal fibrer En (1)

Optisk budget 14 dB

Maximalt avstånd 4 km

Typ av teknik AM-videomodulering

Våglängd 850 nm

Optisk givare Lysdioder

Sändarens uteffekt 25 uW (-16 dBm)

Videobandbredd 5 Hz till 10 MHz

Differentierad förstärkning < 5 %

Differentierad fas < 5°

Vinkling < 1 %

Signal-/brusförhållande > 55 dB vid 10 dB dämpning
> 60 dB vid 7 dB dämpning

Mek. specifikationer

Mått (L x B x H) 381 x 114 x 114 mm
(11,01 x 4.5 x 4.5 tum) utan solskydd el-
ler monteringsvagga

Vikt Rostfritt stål: 12,9 kg
Aluminium: 6,4 kg

Konstruktion Konstruktion i elektropolerat rostfritt
316L-stål eller aluminium

Fäste Panorering (±36°)/lutning (±45°),
monteringsvagga medföljer

Kabelgenomföring Fyra (4) 3/4-tums NPT-ingångar
kabeltätning medföljer NTSC-modeller-
na,
M20-adapter medföljer PAL-modellerna

Visningsfönster 9-mm tjockt flytglas i borosilikat

Miljöanpassad

Drifttemperatur

– Aluminiummodeller -50 °C till +60 °C

– Modeller i rostfritt stål -50 °C till +55 °C

Förvaringstemperatur -55 °C till 70 °C

Luftfuktighet, drift 0 till 100 % relativ luftfuktighet (konden-
serande, efter installation och förslut-
ning)

Luftfuktighet, förvaring 20 till 98 % relativ luftfuktighet (icke-
kondenserande)

Beställningsinformation

VEN‑650V05‑1A3 Explosionsskyddad EX65-kamera i alu-
minium
Dag/natt 1/3-tums CCD, 2X DSP, 5-50 mm, PAL,
12-24 VDC/VAC
Ordernummer VEN-650V05-1A3

VEN‑650V05‑2A3 Explosionsskyddad EX65-kamera i alu-
minium
Dag/natt 1/3-tums CCD, 2X DSP, 5-50 mm, NTSC,
12-24 VDC/VAC
Ordernummer VEN-650V05-2A3

VEN‑650V05‑1A3F Explosionsskyddad EX65-kamera i
aluminium
Dag/natt 1/3-tums CCD, 2X DSP, 5-50 mm, PAL, Fiber,
12‑24 VDC/VAC
Ordernummer VEN-650V05-1A3F

VEN‑650V05‑2A3F Explosionsskyddad EX65-kamera i
aluminium
Dag/natt 1/3-tums CCD, 2X DSP, 5-50 mm, NTSC, Fi-
ber, 12‑24 VDC/VAC
Ordernummer VEN-650V05-2A3F

VEN‑650V05‑1S3 Explosionsskyddad EX65-kamera i rost-
fritt stål
Dag/natt 1/3-tums CCD, 2X DSP, 5-50 mm, PAL,
12‑24 VDC/VAC
Ordernummer VEN-650V05-1S3

VEN-650V05-2S3 Explosionsskyddad EX65-kamera i rost-
fritt stål
Dag/natt 1/3-tums CCD, 2X DSP, 5-50 mm, NTSC,
12‑24 VDC/VAC
Ordernummer VEN-650V05-2S3

VEN-650V05-1S3F Explosionsskyddad EX65-kamera i
rostfritt stål
Dag/natt 1/3-tums CCD, 2X DSP, 5-50 mm, PAL, Fiber,
12‑24 VDC/VAC
Ordernummer VEN-650V05-1S3F
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VEN‑650V05‑2S3F Explosionsskyddad EX65-kamera i
rostfritt stål
Dag/natt 1/3-tums CCD, 2X DSP, 5-50 mm, NTSC, Fi-
ber, 12‑24 VDC/VAC
Ordernummer VEN-650V05-2S3F

Hårdvarutillbehör

UPA-2430-60 Strömförsörjning
120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 30 VA ut
Ordernummer UPA-2430-60

UPA-2450-60 Strömförsörjning
120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 50 VA ut
Ordernummer UPA-2450-60

UPA-2420-50 strömförsörjningsenhet
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA ut
Ordernummer UPA-2420-50

UPA-2450-50 strömförsörjningsenhet
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 50 VA ut
För användning med vissa 24 VAC-kameramodeller.
Ordernummer UPA-2450-50

VDA‑455UTP
Adapter till UTP partvinnad utgång
Ordernummer VDA-455UTP

Programvarutillbehör

VP-CFGSFT Konfigurationsverktyg för bildenheter
Programvara för kamerakonfiguration för användning
med Bilinx- och IP-kameror
Ordernummer VP-CFGSFT
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