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u Intelligent Video Analysis (IVA) (análise de vídeo
inteligente)

u Concepção No-Grip

u Codificador de vídeo de alto desempenho

u Iluminação por infravermelhos activa dissimulada

A EX36‑IP é uma câmara No-Grip para montagem em
esquina com um processador potente para Intelligent
Video Analysis (IVA) e uma concepção de imagem por
infravermelhos via IP para uma vigilância eficaz em
rede 24 horas por dia, 7 dias por semana em
aplicações de alto risco e propensas a actos de
vandalismo.
A EX36‑IP possui um design No-Grip sem fixações que
lhe permite visualizar uma pequena sala na totalidade,
incluindo o chão por baixo da câmara e sob quaisquer
condições de iluminação ambiente, mesmo em salas
completamente escuras. É impossível agarrar ou ficar
suspenso nesta câmara, o que proporciona a máxima
segurança para aplicações como celas prisionais,
elevadores e hospitais psiquiátricos.
A EX36‑IP aproveita a potência da iluminação por
infravermelhos para oferecer excelentes imagens
diurnas ou nocturnas, integrando-se perfeitamente na
infra-estrutura de rede IP existente. A EX36‑IP oferece
um desempenho extraordinário em imagens diurnas e
nocturnas, com menos impacto na largura de banda
do que as câmaras IP padrão.

Funções

Aplicações
• Celas prisionais
• Salas de recobro de hospitais
• Salas de tratamento psiquiátrico
• Locais propensos a actos de vandalismo
• CCTV de interiores

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE

Como encomendar

NEC‑360F02‑21W Câmara para montagem em esquina IP
N.º de encomenda NEC-360F02-21W

NEI-368F02-21W Câmara para montagem em esquina IP
N.º de encomenda NEI-368F02-21W

NEI‑369F02‑21W Câmara para montagem em esquina IP
N.º de encomenda NEI-369F02-21W



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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