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MTC‑G1001 og MTC‑S1001 Indendørs
kameraophæng
www.boschsecurity.dk

De indendørs kamerabeslag MTC-S1001 og MTCG1001 er designet specielt til Dinion kameraer fra
Bosch. MTC-S1001 har en sølvfarvet overflade og kan
bruges sammen med DinionXF-serien. Udover det flotte
design lever denne sølvfarvede overfladebelægning
også op til UN-D-1235-standarderne og er
modstandsdygtig over for kemiske stoffer. MTC-G1001
har en klassisk grå farve, som passer til alle andre
Dinion-modeller.
Begge kamerabeslag er lette og meget robuste - de kan
modstå en trækkraft på op til 250N, når de monteres
ved hjælp af de medfølgende skruer. Når de monteres
med de ekstra spændskiver, kan kamerabeslagene
modstå en trækkraft på op til 430N, før de knækker,
eller monteringshullerne beskadiges*.
De fleksible MTC-S1001 og MTC-G1001
kameraophæng er nemme at installere – alle dele til
montering medfølger. En lille åbning i bunden af hvert
skaft gør det muligt nemt at føre et kabel ind til
kameraet. Længden af kameraophænget er designet
specielt til Bosch Dinion-serien, og med
kameramonteringshoveder, som kan drejes mere end

u

Udviklet til Bosch Dinion-kameraer

u

Udgaver, som passer til alle Dinion- og DinionXFmodeller

u

Robust og samtidig let konstruktion

u

Opbygning med kabelgennemføring

u

Moderne og fleksibelt design

360° og vippes 180°, giver det maksimal fleksibilitet
med hensyn til justering. Kamerabeslagene fås i pakker
med 5.
* Baseret på testrapporter for hver model

Tekniske specifikationer
MTC-G1001 Økonomisk vægbeslag (til Dinion)
Maksimalbelastning

15 kg (33 lb)

Monteringshoved

Justerbart, 360° drejning, 180° vipning

Monteringsbolt

Standard 1/4-20

Hardware til
montering

Skruer og murankre i plast

Overflade

Offwhite/gråt, halvblankt

Vægt

100 g (0,22 lb)

MTC-S1001 prisbilligt vægbeslag (til DinionXF)
Maksimalbelastning

15 kg (33 lb)

Monteringshoved

Justerbart, 360° drejning, 180° vipning
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Monteringsbolt

Standard 1/4-20

Hardware til
montering

Skruer og murankre i plast

Overflade

Sølv

Vægt

100 g (0,22 lb)

Bestillingsoplysninger
MTC‑G1001 Indendørs kameravægbeslag

Indendørs kameravægbeslag, Dinion-kamera, offwhite,
pakke med 5 stk.
Ordrenummer MTC-G1001
MTC‑S1001 Indendørs kameravægbeslag

Indendørs kameravægbeslag, DinionXF kamera, sølv,
pakke med 5 stk.
Ordrenummer MTC-S1001
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