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Atenção: O presente documento destina-se exclusivamente aos parceiros da MOBOTIX para fins 
de informação e planeamento das necessidades e não pode ser publicado nesta forma (digital ou impressa). 

Observações gerais: Fornecimento apenas ao comércio ou a clientes comerciais • Preços à saída da 
fábrica em Langmeil, Alemanha, aos quais acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor • Sujeito a alterações 
e erros • © MOBOTIX AG 2016

Nota relativa aos direitos de autor: Todos os direitos reservados. MOBOTIX, o logótipo da MOBOTIX AG 
e MxAnalytics  são marcas registadas da MOBOTIX AG na União Europeia, nos EUA e noutros países.



1. MxDisplay+ com facelift e novos números de encomenda

A MOBOTIX substitui a sua estação remota de vídeo de ecrã tátil MxDisplay+ no âmbito de um processo 
continuado de otimização por um modelo sujeito a um facelift e com alguns detalhes adaptados (Eliminação dos 
LED de estado, design alterado da tecla Home) A gama de funções, o desempenho, o controlo e o preço da 
MxDisplay+ permanecem inalterados. 

Observe que devido às medidas de renovação dos produtos, já a partir da sua próxima encomenda deverão ser 
utilizados os novos númerosde encomenda e códigos EAN (vide tabela) para a MxDisplay+.

Informações sobre a encomenda da MxDisplay+ (versão facelift 2016):
Número de 

encomenda (novo) EAN (novo) Descrição MSRP 
EUR Disponível

MX-DISPLAY3
(antigo: 
MX-Display2-EXT-PW

4047438027151
(antigo: 
4047438026895)

MxDisplay+ com CPU de segunda geração • Estação remota interior 
para videoporteiros e sistemas de vídeo MOBOTIX • Modo mãos-livres 
full-duplex, áudio HD com supressão de eco e ruído e ajuste de volume 
automático • Sensor Ambilight • 3 entradas*, 1 saída de relé*, ligação 
para sensor de temperatura externo* e MxBus* (MxMessageSystem) • 
Ethernet, RFID e WLAN • 1× cartão Admin • Acessórios de montagem • 
A armação e a carcaça para montagem embutida podem ser 
encomendadas separadamente (p. ex., FlatMount Frame MX-OPT-
FlatMount-EXT-PW) • Cor: branco

698 imediatamente

MX-DISPLAY3-b
(antigo: 
MX-Display2-EXT-BL

4047438027168
(antigo: 
4047438026901)

MxDisplay+ com CPU de segunda geração • Estação remota interior 
para videoporteiros e sistemas de vídeo MOBOTIX • Modo mãos-livres 
full-duplex, áudio HD com supressão de eco e ruído e ajuste de volume 
automático • Sensor Ambilight • 3 entradas*, 1 saída de relé*, ligação 
para sensor de temperatura externo* e MxBus* (MxMessageSystem) • 
Ethernet, RFID e WLAN • 1× cartão Admin • Acessórios de montagem • 
A armação e a carcaça para montagem embutida podem ser 
encomendadas separadamente (p. ex., FlatMount Frame MX-OPT-
FlatMount-EXT-BL) • Cor: preto

698 imediatamente

* futuramente utilizáveis através de atualização de firmware
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2. Gama de câmaras MOBOTIX 2016: Simplificada e depurada

A partir de 1 de fevereiro de 2016 subdivimos a nossa linha de produtos em produtos standard (STD) e produtos 
Built-to-Order (BTO).

A linha de produtos standard compreende os artigos mais vendidos dos modelos completos de câmaras, corpos 
de câmaras, módulos de sensores ou unidades de lentes, bem como acessórios para os quais garantimos curtos 
prazos de entrega. Graças às plataformas modulares de câmaras, o cliente, em montagem própria, pode 
configurar o modelo de câmara mais adequado à utilização pretendida. 

Na linha BTO os modelos de câmara definidos também podem ser adquiridos com o módulo de sensores 
necessário ou com a lente já montada e configurada de modo ideal mediante uma taxa adicional* de 50 euros no 
caso de câmaras de lente única e de 100 euros no caso de câmaras de lentes duplas. A linha BTO também integra 
modelos especiais, produzidos em pequenas quantidades. O prazo de entrega dos artigos encomendáveis 
segundo o princípio Built-to-Order é de 4 a 6 semanas.

Com a nova estrutura da gama de produtos, o cliente obtém mais transparência sobre a disponibilidade dos 
diversos produtos. A conceção modular e os módulos de câmara da linha standard, de entrega rápida, 
aumentam a flexibilidade do cliente e contribuem para a otimização dos seus stocks.

A nova estrutura da nossa oferta ajuda-nos a manter a nossa capacidade de entrega e a nossa competitividade, 
apesar de um elevado número de novos produtos. Ela acompanha passo a passo a otimização dos nossos 
processos de produção e logísticos.

* sem aumento de preço no caso dos sistemas Thermal, V15 e T25 

Visão geral Câmaras padrão “Indoor Single Lens“ (imediatamente disponível, sem alteração de preços)
Número de encomenda Descrição breve MSRP
MX-i25-D016 i25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia 398 €
MX-i25-D036 i25 6 MP, 3,6 mm (103°), dia 398 €
MX-i25-D016-AUD i25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia, pacote de áudio 498 €

MX-c25-D016 c25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia 398 €
MX-c25-D036 c25 6 MP, 3,6 mm (103°), dia 398 €
MX-c25-N016 c25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite 398 €
MX-c25-D016-AUD c25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia, pacote de áudio 498 €

MX-p25-D016 p25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia 398 €
MX-p25-D036 p25 6 MP, 3,6 mm (103°), dia 398 €
MX-p25-D016-AUD p25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia, pacote de áudio 498 €
MX-p25-BOD1 p25 6 MP, corpo, dia 338 €
MX-p25-BOD1-N p25 6 MP, corpo, noite 338 €
MX-p25-BOD1-AUD p25 6 MP, corpo, dia, pacote de áudio 438 €

Notas: As i25 e c25 só podem ser encomendadas como câmara completa (sem corpo). Por defeito, o pacote de áudio só está disponível em 
conjunto com o sistema de sensores diurno.

Visão geral Câmaras padrão “Outdoor Single Lens“ (imediatamente disponível, sem alteração de preços)
Número de encomenda Descrição breve MSRP
MX-D25-BOD1 D25 6 MP, corpo, dia 738 €
MX-D25-BOD1-N D25 6 MP, corpo, noite 738 €

MX-M25-D016 M25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia 798 €
MX-M25-BOD1 M25 6 MP, corpo, dia 738 €
MX-M25-BOD1-N M25 6 MP, corpo, noite 738 €

MX-Q25-D016 Q25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia 798 €
MX-Q25-N016 Q25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite 798 €
MX-S15-D016 S15M 6 MP, 1,6 mm (180°), dia 798 €
MX-S15-N016 S15M 6 MP, 1,6 mm (180°), noite 798 €
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Visão geral Câmaras padrão “Videoporteiro IP“ (imediatamente disponível, sem alteração de preços)
Número de encomenda Descrição breve MSRP
MX-T25-D016 Cam Core T25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia, branco 798 €
MX-T25-D016-s Cam Core T25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia, prata 798 €
MX-T25-D016-b Cam Core T25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia, preto 798 €
MX-T25-N016 Cam Core T25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite, branco 798 €
MX-T25-N016-s Cam Core T25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite, prata 798 €
MX-T25-N016-b Cam Core T25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite, preto 798 €

MX-T25-SET1 T25 6 MP Set 1, Ethernet, teclado, branco 1.298 €
MX-T25-SET2 T25 6 MP Set 2, dois fios, teclado, DoorMaster, branco 1.838 €
MX-T25-SET3 T25 6 MP Set 3, Ethernet, teclado, DoorMaster, branco 1.538 €

Nota: Todos os produtos de automação de edifícios nas tonalidades de âmbar e cinzento-escuro foram retirados da linha de produtos devido 
à baixa procura (vide secção 3, produtos descontinuados). 

Visão geral Câmaras padrão “Outdoor Dual Lens“ (imediatamente disponível, sem alteração de preços)
Número de encomenda Descrição breve MSRP
MX-S15D-Set1-6MP S15D Hemispheric conjunto completo 1, 6 MP (1× dia) 898 €
MX-S15D-Set2-6MP S15D Hemispheric conjunto completo 2, 6 MP (2× dia) 1.198 €
MX-S15D-Set3-6MP S15D Hemispheric conjunto completo 3, 6 MP (dia e noite) 1.198 €
MX-S15D-Sec S15D corpo da câmara, para 2× 5 MP/6 MP/Thermal 648 €

MX-M15D-Sec-DNight-D22N22-6MP-F1.8 M15 6 MP, 2× L22-F1.8 (90°, dia e noite) 1.248 €
MX-M15D-Sec-DNight-D43N43-6MP-F1.8 M15 6 MP, 2× L43-F1.8 (45°, dia e noite) 1.248 €
MX-M15D-Sec Corpo M15 852 €

MX-D15Di-Sec Corpo D15 948 €

MX-D15-SM-FIX 
(EAN: 4047438027489)

Novo: Suporte de lente fixo para corpo D15, incl. dois sensores de alinhamento 
paralelo 6 MP (1× dia, 1× noite) e domo XL (transparente), lentes não incluídas 
(necessárias duas MX-B036 até MX-B237, a encomendar em separado)

180 €

MX-D15-SM-PAN 
(EAN: 4047438027496)

Novo: Suporte de lente panorâmico para corpo D15, incl. dois sensores diurnos 6 MP 
e domo XL (transparente), lentes não incluídas (necessárias duas MX-B041 para 
imagem panorâmica de 180°, a encomendar em separado)

180 €

MX-D15-SM-PAN-N
(EAN: 4047438027502)

Novo: Suporte de lente panorâmico para corpo D15, incl. dois sensores noturnos 
6 MP e domo XL (transparente), lentes não incluídas (necessárias duas MX-B041 
para imagem panorâmica de 180°, a encomendar em separado)

180 €

Nota: Os últimos três produtos na tabela são novos (suporte de lente D15). O corpo D15 necessário (MX-D15Di-Sec) e as lentes pretendidas 
terão de ser encomendados à parte e montados pelo próprio. 

Atenção: Todas as lentes para câmara, unidades de lentes, módulos de sensores, BlockFlexMounts já existentes, 
todos os móduolos T25 em branco, preto e prateado, bem como todos os componentes do sistema, artigos de 
montagem e acessórios continuam disponíveis como produtos standard sem alteração de preços! 
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Visão geral de todas as câmaras Built-to-Order 
(prazo de entrega 4 a 6 semanas*, novos preços válidos a partir de 1 de março de 2016)
Número de encomenda Descrição breve MSRP
MX-M15D-Sec-DNight-D20N20-6MP-F1.8 M15 6 MP, 2× L20-F1.8 (dia & noite, 103°) 1.348 €
MX-M15D-Sec-DNight-D32N32-6MP-F1.8 M15 6 MP, 2× L32-F1.8 (dia & noite, 60°) 1.348 €
MX-M15D-Sec-DNight-D65N65-6MP-F1.8 M15 6 MP, 2× L65-F1.8 (dia & noite, 31°) 1.348 €
MX-M15D-Sec-DNight-D135N135-6MP-F1.8 M15 6 MP, 2× L135-F1.8 (dia & noite, 15°) 1.348 €

MX-D15Di-Sec-DNight-D20N20-FIX-6MP-F1.8 D15 6 MP, 2× 3,6 mm (103°), dia & noite 1.348 €
MX-D15Di-Sec-DNight-D22N22-FIX-6MP-F1.8 D15 6 MP, 2× 4,1 mm (90°), dia & noite 1.348 €
MX-D15Di-Sec-DNight-D32N32-FIX-6MP-F1.8 D15 6 MP, 2× 6,1 mm (60°), dia & noite 1.348 €
MX-D15Di-Sec-DNight-D43N43-FIX-6MP-F1.8 D15 6 MP, 2× 7,9 mm (45°), dia & noite 1.348 €
MX-D15Di-Sec-DNight-D65N65-FIX-6MP-F1.8 D15 6 MP, 2× 11,9 mm (31°), dia & noite 1.348 €
MX-D15Di-Sec-DNight-D135N135-FIX-6MP-F1.8 D15 6 MP, 2× 23,7 mm (15°), dia & noite 1.348 €

MX-D15Di-Sec-180-6MP-F1.8 D15 6 MP, Panorama 180°, dia 1.348 €
MX-D15Di-Sec-Night-180-6MP-F1.8 D15 6 MP, Panorama 180°, noite 1.348 €

MX-Q25-D016-b Q25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia, preto 898 €
MX-Q25-N016-b Q25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite, preto 898 €

MX-M25-D036 M25 6 MP, 3,6 mm (103°), dia 848 €
MX-M25-D041 M25 6 MP, 4,1 mm (90°), dia 848 €
MX-M25-D061 M25 6 MP, 6,1 mm (60°), dia 848 €
MX-M25-D079 M25 6 MP, 7,9 mm (45°), dia 848 €
MX-M25-D119 M25 6 MP, 11,9 mm (31°), dia 848 €
MX-M25-D237 M25 6 MP, 23,7 mm (15°), dia 848 €
MX-M25-D500 M25 6 MP, 50,0 mm (8°), dia 848 €

MX-M25-N016 M25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite 848 €
MX-M25-N036 M25 6 MP, 3,6 mm (103°), noite 848 €
MX-M25-N041 M25 6 MP, 4,1 mm (90°), noite 848 €
MX-M25-N061 M25 6 MP, 6,1 mm (60°), noite 848 €
MX-M25-N079 M25 6 MP, 7,9 mm (45°), noite 848 €
MX-M25-N119 M25 6 MP, 11,9 mm (31°), noite 848 €
MX-M25-N237 M25 6 MP, 23,7 mm (15°), noite 848 €
MX-M25-N500 M25 6 MP, 50,0 mm (8°), noite 848 €

MX-D25-D036 D25 6 MP, 3,6 mm (103°), dia 848 €
MX-D25-D041 D25 6 MP, 4,1 mm (90°), dia 848 €
MX-D25-D061 D25 6 MP, 6,1 mm (60°), dia 848 €
MX-D25-D079 D25 6 MP, 7,9 mm (45°), dia 848 €
MX-D25-D119 D25 6 MP, 11,9 mm (31°), dia 848 €
MX-D25-D237 D25 6 MP, 23,7 mm (15°), dia 848 €

MX-D25-N036 D25 6 MP, 3,6 mm (103°), noite 848 €
MX-D25-N041 D25 6 MP, 4,1 mm (90°), noite 848 €
MX-D25-N061 D25 6 MP, 6,1 mm (60°), noite 848 €
MX-D25-N079 D25 6 MP, 7,9 mm (45°), noite 848 €
MX-D25-N119 D25 6 MP, 11,9 mm (31°), noite 848 €
MX-D25-N237 D25 6 MP, 23,7 mm (15°), noite 848 €

MX-c25-N036 c25 6 MP, 3,6 mm (103°), noite 448 €
MX-c25-D036-AUD c25 6 MP, 3,6 mm (103°), dia, pacote de áudio 548 €
MX-c25-N016-AUD c25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite, pacote de áudio 548 €
MX-c25-N036-AUD c25 6 MP, 3,6 mm (103°), noite, pacote de áudio 548 €

MX-i25-N016 i25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite 448 €
MX-i25-N036 i25 6 MP, 3,6 mm (103°), noite 448 €
MX-i25-D036-AUD i25 6 MP, 3,6 mm (103°), dia, pacote de áudio 548 €
MX-i25-N016-AUD i25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite, pacote de áudio 548 €
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MX-i25-N036-AUD i25 6 MP, 3,6 mm (103°), noite, pacote de áudio 548 €

MX-p25-N016 p25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite 448 €
MX-p25-N036 p25 6 MP, 3,6 mm (103°), noite 448 €
MX-p25-D036-AUD p25 6 MP, 3,6 mm (103°), dia, pacote de áudio 548 €
MX-p25-N016-AUD p25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite, pacote de áudio 548 €
MX-p25-N036-AUD p25 6 MP, 3,6 mm (103°), noite, pacote de áudio 548 €
MX-p25-D061 p25 6 MP, 6,1 mm (60°), dia 448 €
MX-p25-D079 p25 6 MP, 7,9 mm (45°), dia 448 €
MX-p25-D119 p25 6 MP, 11,9 mm (31°), dia 448 €
MX-p25-D237 p25 6 MP, 23,7 mm (15°), dia 448 €
MX-p25-BOD1-N-AUD p25 6 MP, corpo, noite, pacote de áudio 488 €

MX-M15D-Thermal-L43 M15 câmara de imagem térmica, 1× sensor térmico 50 mK, L43 (42°) 4.128 €
MX-M15D-Thermal-L65 M15 câmara de imagem térmica, 1× sensor térmico 50 mK, L65 (25°) 3.998 €
MX-M15D-Thermal-L135 M15 câmara de imagem térmica, 1× sensor térmico 50 mK, L135 (17°) 3.998 €

MX-M15-TR079 M15 câmara de imagem térmica TR, 1× sensor térmico calibrado 50 mK, B079 (45°) 4.628 €
MX-M15-TR119 M15 câmara de imagem térmica TR, 1× sensor térmico calibrado 50 mK, B119 (25°) 4.498 €
MX-M15-TR237 M15 câmara de imagem térmica TR, 1× sensor térmico calibrado 50 mK, B237 (17°) 4.498 €

MX-SM-Thermal-L43 Módulo de sensores térmicos para S15D, 50 mK, L43 (42°) 3.098 €
MX-SM-Thermal-L65 Módulo de sensores térmicos para S15D, 50 mK, L65 (25°) 2.968 €
MX-SM-Thermal-L135 Módulo de sensores térmicos para S15D, 50 mK, L135 (17°) 2.968 €

MX-SM-TR079 Módulo de sensores térmicos TR para S15D, 50 mK, B079 (45°) 3.598 €
MX-SM-TR119 Módulo de sensores térmicos TR para S15D, 50 mK, B119 (25°) 3.468 €
MX-SM-TR237 Módulo de sensores térmicos TR para S15D, 50 mK, B237 (17°) 3.468 €

MX-SM-PTMount-Thermal-L43-PW PTMount-Thermal para S15D, 50 mK, L43 (42°), branco 3.228 €
MX-SM-PTMount-Thermal-L65-PW PTMount-Thermal para S15D, 50 mK, L65 (25°), branco 3.098 €
MX-SM-PTMount-Thermal-L135-PW PTMount-Thermal para S15D, 50 mK, L135 (17°), branco 3.098 €

MX-SM-PTMount-Thermal-L43-BL PTMount-Thermal para S15D, 50 mK, L43 (42°), preto 3.228 €
MX-SM-PTMount-Thermal-L65-BL PTMount-Thermal para S15D, 50 mK, L65 (25°), preto 3.098 €
MX-SM-PTMount-Thermal-L135-BL PTMount-Thermal para S15D, 50 mK, L135 (17°), preto 3.098 €

MX-MT-PT-TR079 PTMount-Thermal TR para S15D, 50 mK, B079 (45°), branco 3.728 €
MX-MT-PT-TR119 PTMount-Thermal TR para S15D, 50 mK, B119 (25°), branco 3.598 €
MX-MT-PT-TR237 PTMount-Thermal TR para S15D, 50 mK, B237 (17°), branco 3.598 €

MX-MT-PT-TR079-b PTMount-Thermal TR para S15D, 50 mK, B079 (45°), preto 3.728 €
MX-MT-PT-TR119-b PTMount-Thermal TR para S15D, 50 mK, B119 (25°), preto 3.598 €
MX-MT-PT-TR237-b PTMount-Thermal TR para S15D, 50 mK, B237 (17°), preto 3.598 €

MX-V15M-Sec-D22-6MP-F1.8 V15M 6 MP, 1× 4,1 mm (90°), dia 2.498 €
MX-V15M-Sec-D43-6MP-F1.8 V15M 6 MP, 1× 7,9 mm (45°), dia 2.698 €

MX-V15D-Sec-D22D22-6MP-F1.8 V15D 6 MP, 2× 4,1 mm (90°), dia 2.698 €
MX-V15D-Sec-DNight-D22N22-6MP-F1.8 V15D 6 MP, 2× 4,1 mm (90°), dia & noite 2.698 €
MX-V15D-Sec-Night-N22N22-6MP-F1.8 V15D 6 MP, 2× 4,1 mm (90°), noite 2.698 €
MX-V15D-Sec-D43D43-6MP-F1.8 V15D 6 MP, 2× 7,9 mm (45°), dia 2.698 €
MX-V15D-Sec-DNight-D43N43-6MP-F1.8 V15D 6 MP, 2× 7,9 mm (45°), dia & noite 2.698 €
MX-V15D-Sec-Night-N43N43-6MP-F1.8 V15D 6 MP, 2× 7,9 mm (45°), noite 2.698 €

MX-T25-SET1-s T25 6 MP Set 1, Ethernet, teclado, prata 1.298 €
MX-T25-SET1-b T25 6 MP Set 1, Ethernet, teclado, preto 1.298 €
MX-T25-SET2-s T25 6 MP Set 2, dois fios, teclado, DoorMaster, prata 1.838 €
MX-T25-SET2-b T25 6 MP Set 2, dois fios, teclado, DoorMaster, preto 1.838 €
MX-T25-SET3-s T25 6 MP Set 3, Ethernet, teclado, DoorMaster, prateado 1.538 €
MX-T25-SET3-b T25 6 MP Set 3, Ethernet, teclado, DoorMaster, preto 1.538 €
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Notas: trata-se de modelos de câmaras menos procurados que, por motivos logísticos, não podem ser armazenados já montados. Todos os 
preços marcados a vermelho contêm um ligeiro aumento de preço de 50 euros por câmara de lente única e de 100 euros por câmara de 
lentes duplas. Este aumento do preço deve-se à montagem final específica para o cliente e à focagem das lentes na fábrica (Built-to-Order/
BTO). Como alternativa, estas câmaras BTO podem ser configuradas de modo rápido e simples pelo próprio cliente usando componentes 
padrão mais prontamente disponíveis (corpo da câmara mais lentes/módulos de sensores). No caso dos modelos Q25 em preto e devido a 
custos mais elevados, teve de se realizar um reajuste do preço, que se traduziu num aumento igual ou superior a 100 euros.

* estão excluídos todos os sistemas de câmaras V15 e Thermal. Nestes casos, o prazo de entrega poderá ser de até 12 semanas.
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3. Produtos descontinuados (a partir de 15 de abril de 2016)

Devido à fraca procura, decidimos retirar da nossa linha de produtos MOBOTIX um pequeno número de produtos 
a partir de 15 de abril de 2016. Esses produtos podem ser consultados na seguinte visão geral:

Produtos descontinuados (disponíveis para encomenda apenas até 15 de abril de 2016 ou enquanto durar o 
stock)
Número de encomenda Descrição breve MSRP
MX-M25-D045-100-CS M25 6 MP, CSVario 4,5-10,0 mm, dia 898 €
MX-M25-N045-100-CS M25 6 MP, CSVario 4,5-10,0 mm, noite 898 €

MX-T25-D016-d Cam Core T25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia, cinzento escuro 798 €
MX-T25-D016-a Cam Core T25 6 MP, 1,6 mm (180°), dia, âmbar 798 €
MX-T25-N016-d Cam Core T25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite, cinzento escuro 798 €
MX-T25-N016-a Cam Core T25 6 MP, 1,6 mm (180°), noite, âmbar 798 €

MX-T25-SET1-d T25 6 MP Set 1, Ethernet, teclado, cinzento-escuro 1.248 €
MX-T25-SET1-a T25 6 MP Set 1, Ethernet, teclado, âmbar 1.248 €
MX-T25-SET2-d T25 6 MP Set 2, dois fios, teclado, DoorMaster, cinzento-escuro 1.838 €
MX-T25-SET2-a T25 6 MP Set 2, dois fios, teclado, DoorMaster, âmbar 1.838 €
MX-T25-SET3-d T25 6 MP Set 3, Ethernet, teclado, DoorMaster, cinzento-escuro 1.538 €
MX-T25-SET3-a T25 6 MP Set 3, Ethernet, teclado, DoorMaster, âmbar 1.538 €

MX-Bell1-Core-EXT-DG Módulo básico BellRFID, cinzento-escuro 270 €
MX-Bell1-Core-EXT-AM Módulo básico BellRFID, âmbar 270 €
MX-Keypad1-EXT-DG Teclado com tecnologia RFID, cinzento-escuro 298 €
MX-Keypad1-EXT-AM Teclado com tecnologia RFID, âmbar 298 €
MX-Info1-EXT-DG Módulo de informação com LED, cinzento-escuro 98 €
MX-Info1-EXT-AM Módulo de informação com LED, âmbar 98 €
MX-2wirePlus-Info1-EXT-DG Módulo de informação Mx2wire+ com LED, cinzento-escuro 448 €
MX-2wirePlus-Info1-EXT-AM Módulo de informação Mx2wire+ com LED, âmbar 448 €

MX-OPT-Frame-1-EXT-DG Armação simples, cinzento-escuro 58 €
MX-OPT-Frame-1-EXT-AM Armação simples, âmbar 58 €
MX-OPT-Box-1-EXT-ON-DG Carcaça p/montagem em superfície simples, cinzento-escuro 48 €
MX-OPT-Box-1-EXT-ON-AM Carcaça p/montagem em superfície simples, âmbar 48 €
MX-OPT-Frame-2-EXT-DG Armação dupla, cinzento-escuro 78 €
MX-OPT-Frame-2-EXT-AM Armação dupla, âmbar 78 €
MX-OPT-Box-2-EXT-ON-DG Carcaça p/montagem em superfície dupla, cinzento-escuro 58 €
MX-OPT-Box-2-EXT-ON-AM Carcaça p/montagem em superfície dupla, âmbar 58 €
MX-OPT-Frame-3-EXT-DG Armação tripla, cinzento-escuro 98 €
MX-OPT-Frame-3-EXT-AM Armação tripla, âmbar 98 €
MX-OPT-Box-3-EXT-ON-DG Carcaça p/montagem em superfície tripla, cinzento-escuro 68 €
MX-OPT-Box-3-EXT-ON-AM Carcaça p/montagem em superfície tripla, âmbar 68 €
MX-OPT-Frame-4-EXT-DG Armação quádrupla, cinzento-escuro 118 €
MX-OPT-Frame-4-EXT-AM Armação quádrupla, âmbar 118 €
MX-OPT-Box-4-EXT-ON-DG Carcaça p/montagem em superfície quádrupla, cinzento-escuro 78 €
MX-OPT-Box-4-EXT-ON-AM Carcaça para montagem em superfície quádrupla, âmbar 78 €

Notas: De futuro deixarão de existir as variantes CS-Mount da M25. No caso de correspondentes exigências de aplicação, também é possível 
recorrer à S15D, resistente a intempéries, mais flexível e também utilizável como câmara de lentes duplas com módulos de sensores especiais 
CS, que continuam disponíveis como produtos standard a preços muito acessíveis.

4. Calendário

As alterações anunciadas para a gama de câmaras 2016 entrarão em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2016. Até 
29 de fevereiro de 2016, os modelos citados como câmaras Built-to-Order podem ainda ser encomendados aos 
preços até agora conhecidos. Todas as alterações de preços entram em vigor a partir de 1 de março de 2016.

Lançamento de produtosPT

 © MOBOTIX AG • Janeiro de 2016 • Lançamento de produtos MOBOTIX  9



Para a MxDisplay+ são válidos imediatamente novos números de encomenda e códigos EAN, dado que as 
instalações de produção já foram adaptadas aos modelos facelift.
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