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Peça a sua oferta demo e apro-
veite uma série completa de 
vantagens!

Atrativo desconto em todas as  
câmeras MOBOTIX

Encomende também  
acessórios com desconto

A mais nova tecnologia  
MOBOTIX todas as vezes –  
para suas iniciativas de vendas 
no local, planejamento e design 
de projeto

Atualização bônus de 6MP: Você 
pode usar o seu desconto da 
oferta especial de novo, mesmo 
se já tiver feito seu pedido

Transforme uma apresentação de produto atraente em um sucesso de vendas 

Encomende as suas Câmeras  
Demo MOBOTIX de 6MP hoje!
A oferta demo MOBOTIX permite que você monte uma seleção personalizada com base nas nossas 
opções completas de acessórios e câmeras para atender o seu negócio e sala de exposição, 
e para fazer compras com condições preferenciais. Faça um pedido ao seu distribuidor local 
MOBOTIX e você receberá um desconto exclusivo de até 40% sobre o preço listado (para preços 
detalhados, entre em contato com o seu distribuidor local). 

Use impressionantes demonstrações ao vivo para mostrar aos seus clientes os destaques da 
série de soluções de sistemas inovadores e econômicos em tecnologia de câmera e controle de 
acesso da MOBOTIX, incluindo: 

• a nova Tecnologia Moonlight de 6 MP para a máxima qualidade de imagem combinada 
com desfoque de movimento radicalmente reduzido, mesmo sob as condições de ilumi-
nação mais desafiadoras.

• software de gerenciamento de vídeo MxManagementCenter para uma configuração e 
operação intuitiva dos sistemas de câmera e interfones 

• software de análise MxAnalytics, que conta tanto objetos quanto pessoas, e apresenta 
um mapa de calor dos seus movimentos

• os modelos de câmera térmica resistentes a intempéries M15D e S15D, para identificar 
objetos em movimento em escuridão absoluta

Para cada artigo listado nos formulários de pedido, você pode comprar um item pelo  
preço preferencial demo. Por que não encomendar os acessórios apropriados junto com o seu  
produto com o mesmo desconto? Também convidamos você a nos enviar a sua lista junto com o 
formulário de pedido preenchido. Se quiser dividir o seu pedido, aceitaremos com prazer várias 
encomendas parciais.

Não  esqueça os  acessórios!

Preço sugerido de  

até 40% de descontoNOVO: Todas as câmeras agora disponíveis 
Com a Tecnologia Moonlight de 6 MP

MOBOTIX Demo Offer
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Câmeras internas Número de pedido (nome do produto MX opção de lentes) Qtde. Pedido
Câmeras internas com lente única IP adequada para montagem de parede ou de teto • Máximo tamanho de imagem: ^6MP (3072 x 2048 pixels) • IP20, 0°C a +40°C (32°F a 104°F) • Som HD com 
microfone e alto-falante integrados (opcional) • Sensor de temperatura, sensor de iluminação, detector de choque, MxActivitySensor, MxAnalytics  

i25 
MX-i25-_ _ _ _ (ver tabela na página 5) 1

MX-i25-_ _ _ _ (ver tabela na página 5)-AUD (incl. pacote de som) 1

c25
MX-c25-_ _ _ _ (ver tabela na página 5) 1

MX-c25-_ _ _ _ (ver tabela na página 5)-AUD (incl. pacote de som) 1

p25 
MX-p25-_ _ _ _ (ver tabela na página 5) 1

MX-p25-_ _ _ _ (ver tabela na página 5)-AUD (incl. pacote de som) 1

Câmeras externas Número de pedido (nome do produto MX opção de lentes) Qtde. Pedido
Câmeras de lente única • Tamanho máximo de imagem: 6MP (3072 x 2048 pixels) • IP65/66, -30°C a +50°C (-22°F a 122°F) • Som HD com microfone e alto-falante integrados (Q25/M25) •  
Sensor de temperatura, detector de choque, MxAnalytics, MxActivitySensor  

Q25 
MX-Q25-_ _ _ _ (ver tabela na página 5) 1

MX-Q25-_ _ _ _ (ver tabela na página 5)-p (preto) 1

M25  MX-M25-_ _ _ _ (ver tabela na página 5) 1

D25   MX-D25-_ _ _ _ (ver tabela na página 5) 1

S15M  MX-S15-_ _ _ _ (ver tabela na página 5) 1

Câmera de lentes duplas (corpo) com conexões para um ou dois módulos de sensor • Opções de lentes: L10 a L320, ângulo de imagem horizontal de 180° a 7° • Tamanho máximo de imagem 
(por sensor de imagem): 6MP (3072 x 2048 pixels) • IP66, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F) • Alto-falante (microfone através de módulo de sensor), Sensor PIR, sensor de temperatura, detector de 
choque, MxActivitySensor

M15   
MX-M15D-Sec- 1

Módulo de sensor 1: _ _ _   Módulo de sensor 2: _ _ _ (ver tabela da página 5) 1

S15 

MX-S15D-Sec 1

Módulo de sensor 1: _ _ _   Módulo de sensor 2: _ _ _ (ver tabela da página 5) 1

Cabo do sensor:  0,5 metros    1 metro    2 metros    3 metros  1

Câmeras IP com lentes duplas com unidade de lentes duplas • Tamanho máximo de imagem: Duas 6MP (6144 x 2048 pixels) • IP54 sem acessórios, IP65/IK10 com montagem de parede externa, 
IP66/IK10+ com kit contra vandalismo, todos de -30°C a +60°C (-22°F a 140°F) • Alto-falante, microfone, sensor PIR, sensor de temperatura, detector de choque, MxActivitySensor

D15  
MX-D15Di-Sec- 1

Lente 1: _ _ _   Lente 2: _ _ _ (ver página da tabela 5)

Caixas de interface Número de pedido Qtde. Pedido
Fornece conexão com resistência a intempéries do cabo de interconexão MOBOTIX (RJ45 da câmera) para o cabo de instalação de rede • Protege a câmera  
MOBOTIX de sobrecargas de energia de até 4 kV no cabo de entrada de rede PoE • Classe de proteção IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F)

MX-Overvoltage-Protection-Box-  LSA ou    RJ45 1

Injetor PoE com resistência a intempéries (IEEE 802.3af) e conexão de rede • Classe de proteção IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F) • Observação importante:  
Cabo de interconexão MOBOTIX:

MX-NPA-Box ou MX-OPT-NPA1-EXT 1

Temporizador GPS com resistência a intempéries para sistemas MOBOTIX • Sensor de temperatura externa e sensor de luminosidade • Classe de proteção IP65, 
-30°C a +60°C (-22°F a 140°F)

MX-GPS-Box ou MX-OPT-GPS1-EXT 1

Fornece conexão com resistência a intempéries para sensores externos e switches de dispositivo externo através de câmeras MOBOTIX • Interface RS232 ao usar 
cabo USB MOBOTIX • Classe de proteção IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F)

MX-232-IO-Box ou MX-OPT-RS1-EXT 1

Fornece conexão com resistência a intempéries de sensores externos • Seis entradas energizadas para conectar até seis sensores externos • Classe de proteção IP65, 
-30°C a +60°C (-22°F a 140°F)

MX-Input-Box ou MX-OPT-Input1-EXT 1

Fornece conexão com resistência a intempéries de sensores externos, dispositivos ou relés de potência • Conecta-se à câmera através de MxBus • Classe de 
proteção IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F)

MX-Output-Box ou MX-OPT-Output1-EXT 1

Alimentação para múltiplos Módulos MxBus em um cabo Módulos MxBus • Dois bornes de conexão para fonte de energia externa de 12 a 48 V DC • Classificação
máxima de potência de saída: 9 W • IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F)

MX-BPA-Box ou MX-OPT-BPA1-EXT 1

* Desconto recomendado pelo fabricante no preço sugerido

-40%*

-40%*

-40%*

MOBOTIX Demo Offer
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Câmeras térmicas Número de pedido (nome do produto MX opção de lentes) Qtde. Pedido

M15 
Thermal

Câmera termográfica IP, conexão opcional de módulo de sensor óptico adicional (disponível separadamente) • Sensor térmico de imagem com alta sensibilidade 
NETD de tipicamente 50 mK, < 79 mK, classificação IR 7.5 a 13.5 μm, microbolômetro não resfriado, até 9 quadros por segundo • Tamanho de imagem (térmica): 
336 x 252 pixels (altamente expansível) • Opções de lentes (óptica): L10 a L320 • IP66, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F) • Alto-falante (microfone via módulo de sensor), 
sensor PIR, sensor de temperatura, detector de choque, MxActivitySensor

MX-M15D-Thermal-
1

Módulo de sensor térmico 1: _ _ _   Módulo de sensor 2: _ _ _ (ver tabela da página 5)

 
S15 
Thermal

Módulo de câmera S15 (corpo) com conexões para um ou dois módulos de sensor (podem ser pedidos separadamente) • Tamanho máximo de imagem (por  
sensor de imagem): 6MP (3072 x 2048 pixels) • IP65, -30°C a +60°C (-22°F a 140°F) • Sensor de temperatura, detector de choque, MxActivitySensor • Conexões 
para módulos de Vídeo porteiro MOBOTIX

MX-S15D-Thermal 1
Módulo de sensor térmico 1: _ _ _  (ver tabela da página 5) 1
Módulo de sensor térmico ou óptico 2: _ _ _  (ver tabela da página 5) 1
Cabo do sensor:  0,5 metros    1 metro    2 metros    3 metros  1

Automação de edifícios Número de pedido (nome do produto MX opção de lentes) Qtde. Pedido

T25M  

Câmera de Vídeo porteiro IP Hemisférica com Sensor Moonlight de 6MP (dia) • Lente olho de peixe B016 (distância focal 1.6 mm, f/2.0, 1.6 mm, 180° x 170°) •  
Tamanho de imagem máximo: 6MP (3072 x 2048 pixels) • IP65, -30°C a +50°C (-22°F a 122°F) • Faixas de luz LED, duas chaves (campainha, iluminação externa) • 
Sensor de temperatura, detector de choque, MxActivitySensor, MxAnalytics

MX-T25- _ _ _ _ -   Branco  Prata  Âmbar  Cinza escuro  Preto
1

 Lentes diurnas ou  noturnas

Conjuntos   
T25M

Conjunto completo de Vídeo porteiro IP • CamCore T25 com Sensor Moonlight de 6MP (dia) • Lente olho de peixe B016 (distância focal 1.6 mm, f/2.0, 1.6 mm, 180° 
x 170°) • KeypadRFID incl. seis cartões de usuário e um admin • Módulo de informação • IP65, -30°C a +50°C (-22°F a 122°F) • Conjunto de quadro triplo para 
instalação embutida ou superficial na parede • Cor: Branco, prata, cinza escuro, preto ou âmbar (indique a sua cor preferida). A entrega das versões solicitadas 
demora 14 dias.)

Mais módulos e configurador em: www.mobotix.com
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Estação para 
porta  

com módulo de 
informação

Instalação 
fixada na 
parede

Instalação 
embutida na 

parede

 
Cartões RFID

Placa terminal MX-
OPT-IO2

T25-Info2wire+  
unidade interna

T25- 
DoorMaster

Indicar preferência 
de cor

MX-T25-SET1- 1

MX-T25-SET2- 1

MX-T25-SET3- 1

  
MxDisplay+ 

Estação remota para vídeo porteiros e sistemas de vídeo MOBOTIX • Com RFID e Wi-Fi • Um cartão de admin • Peças de montagem • Instruções de operação •  
Armação e instalação embutida na parede podem ser encomendadas separadamente (por exemplo, FlatMount Frame MX-OPT-FlatMount-EXT-BL) • Cor: Branco 
ou preto

MX-Display1-EXT-   Branco  Preto 1

* Desconto recomendado pelo fabricante no preço sugerido

Pedido a um Distribuidor MOBOTIX Autorizado local: Informações de parceiro da MOBOTIX:

Distribuidor  Nome da empresa

E-mail  Contato

Telefone  Rua 

 Cidade, CEP

 E-mail

 Telefone

Termos e Condições das Ofertas Demo:
Para novos parceiros e clientes, a MOBOTIX disponibiliza um Demo Offer. Ao comprar parte ou a totalidade do Demo Offer MOBOTIX enquanto esta oferta especial estiver valendo, 
você receberá um desconto especial de até 40% em vez do seu desconto normal (para preços detalhados, entre em contato com seu distribuidor MOBOTIX local autorizado). Com 
cada modelo de câmera, você tem também a possibilidade de adquirir cada um dos acessórios compatíveis uma vez com o mesmo desconto especial! Os acessórios devem ser 
especificados com detalhes no pedido de compra ao seu Distribuidor MOBOTIX Autorizado. Os pedidos devem ser feitos através do seu Distribuidor MOBOTIX Autorizado local 
preferido.
As câmeras são para fins exclusivos de demonstração (não para revenda). Entrega: Ex Works Langmeil, Alemanha, excl. impostos. O número de kits depende da qualificação do 
parceiro.Tempo de entrega para S15D-/M15D-Thermal: Aproximadamente 6 a 12 semanas (dependendo do número de câmeras). Pedidos de S15D-/M15D-Thermal NÃO PODEM 
ser cancelados pelos clientes. Câmeras térmicas MOBOTIX contêm um sensor de imagem termográfica que pode tornar visível radiação infravermelha e que pode criar “imagens 
térmicas”. Por este motivo, as regulamentações na página 5 deste documento são aplicáveis.

Confirmamos a aceitação das condições acima.

   
Data Nome, assinatura Carimbo da empresa

-35%*

-40%*

MOBOTIX Demo Offer
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Pacote de especialista “profissional”
Para uma apresentação completa de toda a série de produtos MOBOTIX 
(para as opções de lentes, veja a tabela na página 5)

1 lentes duplas para ambientes externos 
MX-M15D-Sec-DNight-D22N22-6MP-F1.8

1 lente única para ambientes externos 
M25-D079

1 lente única para ambientes internos 
p25-D036

1 câmera térmica com módulo de sensor óptico  
MX-M15D-Thermal-L43
MX-SM-D43-PW-6MP-F1.8

c25-D016   (preço sugerido 398€)

Pacote de especialista “profissional” 
Pacote de pedido 

Aproveite este preço especial!
Itens mais vendidos em todas séries de modelos como pacotes completos

A nossa equipe de vendas ficará feliz 
em ajudar caso você precise de mais 
informações.  
Sinta-se à vontade para entrar em 
contato conosco!

Pacote de “planejamento e design de projeto”
A campeã de vendas S15, discreta e flexível, com série completa de módulos de 
sensor (de olho de peixe a super tele) para planejamento e design de projeto 
profissional no local.

MX-S15D-Sec

MX-SM-D10-PW-6MP

MX-SM-D22-PW-6MP-F1.8

MX-SM-D32-PW-6MP-F1.8

MX-SM-D43-PW-6MP-F1.8

MX-SM-D65-PW-6MP-F1.8

MX-SM-D135-PW-6MP-F1.8

MX-SM-D270-PW-6MP   (preço sugerido 198€)

MX-FLEX-OPT-CBL-3 (2x)

Pacote de “planejamento e design de projeto” 
Pacote de pedido 

Pacote “básico” de introdução
As combinações de câmera e sensor mais vendidas dos últimos anos  
para uso interno e externo

1 lentes duplas para ambientes externos 
MX-M15D-Sec-DNight-D22N22-6MP-F1.8

Caixa de proteção contra sobrecarga   
(preço sugerido 48€)

1 lente única para ambientes internos 
c25-D016

Pacote “básico” de introdução 
Pacote de pedido 

Pedido a um Distribuidor MOBOTIX Autorizado local: Informações de parceiro da MOBOTIX:

Distribuidor  Nome da empresa

E-mail  Contato

Telefone  Rua 

 Cidade, CEP

 E-mail

 Telefone

São aplicáveis os Termos e Condições mencionados na página 3.

    
Data Nome, assinatura Carimbo da empresa

  Gratuito

  Gratuito

  Gratuito

MOBOTIX Demo Offer
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Tabela de lentes

B016 (L10) B036 (L20) B041 (L22) B061 (L32) B079 (L43) B119 (L65) B237 (L135) B500 (L270)
Lente olho de 

peixe
Lentes ultra 
angulares

Lentes super 
angulares

Lentes angulares Lentes padrão Lentes teleobje-
tivas

Lentes teleobjeti-
vas distantes

Super lentes 
teleobjetivas

Ângulo de aber-
tura  
(horizontal)

L12

L38 L51

L160L76

L25

L12

L38 L51

L160L76

L25L12

L38 L51

L160L76

L25

L12

L38 L51

L160L76

L25L12

L38 L51

L160L76

L25

L320

Distância focal 1,6 mm 3,6 mm 4,1 mm 6,1 mm 7,9 mm 11,9 mm 23,7 mm 50 mm

Abertura f/ 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,5
Ângulo de aber-
tura 
(formato 4:3,  
horiz. x vertical)

180° x 180° 103° x 77° 90° x 67° 60° x 45 ° 45° x 34° 31° x 23° 15° x 11° 8° x 6°

Preço €198 €198 €198 €198 €198 €198 €198 €198

D15 apenas: L10 (Dia)
L10 

(Noite)
L20 
(Dia)

L20 
(Noite)

L22 
(Dia)

L22 
(Noite)

L32 
(Dia)

L32 
(Noite)

L43 
(Dia)

L43 
(Noite)

L65 
(Dia)

L65 
(Noite)

L135 
(Dia)

L135 
(Noite)

L270 
(Dia)

L270 
(Noite)

Equivalente 
 à de 35mm 10 mm 20 mm 22 mm 32 mm 43 mm 65 mm 135 mm 270 mm

Preço €150 €150 €150 €150 €150 €150 €150 €150 €150 €150 €150 €150

Câmeras  
internas

B016 
(Dia)

B016 
(Noite)

B036 
(Dia)

B036 
(Noite)

B041 
(Dia)

B041 
(Noite)

B061 
(Dia)

B061 
(Noite)

B079 
(Dia)

B079 
(Noite)

B119 
(Dia)

B119 
(Noite)

B237 
(Dia)

B237 
(Noite)

B500 
(Dia)

B500 
(Noite)

i25 - - - - - - - - - - - -

c25 - - - - - - - - - - - -

p25 - -

Câmeras  
externas

B016 
(Dia)

B016 
(Noite)

B036 
(Dia)

B036 
(Noite)

B041 
(Dia)

B041 
(Noite)

B061 
(Dia)

B061 
(Noite)

B079 
(Dia)

B079 
(Noite)

B119 
(Dia)

B119 
(Noite)

B237 
(Dia)

B237 
(Noite)

B500 
(Dia)

B500 
(Noite)

Q25 - - - - - - - - - - - -

M25 

D25 - - - -

S15M - - - - - - - - - - - - - -

M15 

S15 

D15  - - - -

Automação  
de edifícios

B016 
(Dia)

B016 
(Noite)

B036 
(Dia)

B036 
(Noite)

B041 
(Dia)

B041 
(Noite)

B061 
(Dia)

B061 
(Noite)

B079 
(Dia)

B079 
(Noite)

B119 
(Dia)

B119 
(Noite)

B237 
(Dia)

B237 
(Noite)

B500 
(Dia)

B500 
(Noite)

T25 - - - - - - - - - - - - - -

 
Câmeras tér-
micas L43 L65 L135
Ângulo de aber-
tura  
(horizontal)

L12

L38 L51

L160L76

L25

L12

L38 L51

L160L76

L25L12

L38 L51

L160L76

L25

M15 Thermal - - - - -

S15 Thermal - - - - -

OBSERVAÇÃO — Regulamentações especiais de exportação aplicáveis para câmeras termográficas
Câmeras com sensores de imagem termográfica (“câmeras termográficas”) estão sujeitas a regulamentações especiais dos Estados Unidos e à 
ITAR (Regulamentação Internacional de Tráfico de Armas):
• De acordo com as regulamentações de exportação atualmente em vigor dos Estados Unidos e da ITAR, câmeras com sensores de imagem termográfica ou peças componentes 

dos mesmos não podem ser exportados para países que sofrem embargo dos EUA ou da ITAR. Atualmente, isso se aplica especialmente a Síria, Irã, Cuba, Coreia do Norte 
e Sudão. A proibição equivalente de entrega se aplica a todos os indivíduos e instituições incluídos na “Lista de Pessoas Negadas” (ver www.bis.doc.gov, Policy Guidance > 
Lists of Parties of Concern).

• Essas câmeras e os seus sensores de imagem termográfica instalados não podem ser usados na criação, desenvolvimento ou produção de armamentos nucleares, biológicos 
ou químicos nem instalados nesses sistemas.


