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u Construção extremamente resistente ao vandalismo

u Compatível com canalização eléctrica para uma fácil
instalação

u Resistente à intempérie; desenhada de acordo com
a norma NEMA 4X

u Desempenho fiável na gama de temperaturas de -40
ºC a +60 ºC (-40 ºF a +140 ºF)

u Objectiva de diafragma automático varifocal de 2,8 a
10 mm

A EX40 é uma câmara dome fixa extremamente
resistente ao vandalismo com caixa completa de
1/3 pol. e elevado desempenho. Sensores CCD e
objectivas varifocais, de diafragma automático, para
obtenção de excelentes imagens de vigilância CCTV
numa vasta gama de aplicações.
A câmara dome dispõe de características para fácil
instalação, incluindo cabos de vídeo (Video Patch Lead
(VPL)) para uma ligação rápida ao conector de vídeo
(Video Patch Connector (VPC)) opcional, permitindo a
utilização de um monitor portátil para a configuração e
resolução de problemas. O suporte de montagem
saliente com rotação horizontal, vertical e torção
permite o posicionamento versátil do CCD e da
objectiva, bem como centrar automaticamente a
imagem de vídeo. O material de fixação interno foi
optimizado térmica e mecanicamente para melhorar a
sua fiabilidade. As câmaras dome EX40 são
compatíveis com canalização eléctrica para uma
instalação fácil nos sistemas eléctricos convencionais.
As objectivas varifocais, com diafragma automático
garantem um excelente desempenho óptico.

A EX40 apresenta uma base em alumínio anodizado
maquinado CNC, um material extremamente resistente
à corrosão e ao calor. Ao contrário dos outros
acabamentos, o alumínio anodizado apresenta uma
surpreendente estabilidade química e resiste a
alterações na cor ou no aspecto, mesmo que esteja
permanentemente exposto a raios ultravioleta.
É utilizada uma dome de policarbonato com 3 mm de
espessura para proteger os componentes internos da
câmara. Resistente ao impacto, fogo, calor e UV, a
dome em policarbonato é inquebrável, mesmo quando
violentamente vandalizada. A EX40 resistente à
intempérie é indicada para funcionar em ambientes
cuja temperatura varie entre -40 ºC e +60 ºC (-40 ºF e
+140 ºF).

Funções

Aplicações
• Vigilância nocturna
• Ambientes de zero lux
• Espaços comerciais
• Hotéis e casinos
• Centrais de transportes
• Restaurantes / bares



• Parques industriais
• Bancos
• Estabelecimentos prisionais
• Escolas, faculdades e universidades
• Locais propensos a actos de vandalismo

Como encomendar

EX40C7V0310BH-P Dome antivandalismo, ultra-resisten-
te
N.º de encomenda EX40C7V0310BH-P

EX40C7V0310BH-N Dome antivandalismo, ultra-resisten-
te
N.º de encomenda EX40C7V0310BH-N

EX40MX4V0310BH-P Dome antivandalismo, ultra-resis-
tente
N.º de encomenda EX40MX4V0310BH-P

EX40MX4V0310BH-N Dome antivandalismo, ultra-resis-
tente
N.º de encomenda EX40MX4V0310BH-N

Acessórios de hardware

EXMB.045B Suporte pendente para dome
N.º de encomenda EXMB.045B

EXMB.045S Suporte pendente para dome
N.º de encomenda EXMB.045S

EXPS.008 Fonte de alimentação de Vac
Fonte de alimentação de 120 Vac/ 24 Vac 1500 mA
N.º de encomenda EXPS.008

EX-VPC Conector de vídeo
Conector de vídeo para EX40 e EX49
N.º de encomenda EX-VPC

EX-Dome-C
Dome transparente sobressalente para EX40/49
N.º de encomenda EX-Dome-C

EX-Dome-H
Dome sobressalente, meio-escurecida para EX40/49
N.º de encomenda EX-Dome-H
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