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u Tukeva rakenne

u Tyylikäs ulkonäkö

u Monipuolinen muotoilu

u Säädettävä

u Useita erilaisia tyylejä

TC9200-sarjan sisäkäyttöön tarkoitettuja
kamerakiinnikkeitä voi käyttää CCD-kameroiden
kanssa, joissa on kiinteä tai Varifocal-objektiivi. Näissä
tukevissa ja tyylikkäissä kiinnikkeissä on täysin
säädettävät päät ja standardinmukaiset 1/4-20-ruuvit
kameran kiinnitykseen. Enimmäiskuormitus on 2 -
10 kg. Näitä monikäyttöisiä malleja voi käyttää jalusta-,
seinä- tai kattokiinnikkeinä ja ne sopivat erinomaisesti
käytettäviksi CCD-kameroiden kanssa.

Perustoiminnot

TC9208 on taloudellinen 200 mm:n yleiskiinnike
enintään 4 kg:n kuormalle. Siinä on alumiinipinnoite ja
säädettävä kuulakiinnike, jonka avulla kameran
kohdistusta voi säätää.
TC9212 on jatkettava seinäkiinnike, jonka pituus on
244–414 mm. Se kestää jopa 10 kg:n kuorman myös
jatkettuna. Lisäksi mallissa on pikalukitusruuvi, jonka
avulla kameran kohdistaminen on helppoa.
TC9210U-kiinnike on tarkoitettu kameroiden
kiinnittämiseen sisätiloissa. Kamerakiinnikkeen
enimmäiskuormitus on 4,5 kg ja se on alumiini- ja
teräsrakenteensa ansiosta hyvin jäykkä.

Koska yksikön jatkokappaleissa on kierteet, sen voi
koota kolmessa eri koossa. Kiinnike on helppo asentaa
mukana toimitettavien asennustarvikkeiden avulla.
Tätä yksikköä voi käyttää useiden CCD-kameramallien
kanssa.

Suunnittelu

TC9208-kamerakiinnike sisäkäyttöön

Enimmäiskuormitus 4 kg

Kiinnityspidike Säädettävä: 360° panorointi, 90°
kallistus



Kiinnityspultti Vakio, 1/4-20

Valmis Alumiini

Paino 230 g

TC9212-kamerakiinnike sisäkäyttöön

Enimmäiskuormitus 10 kg

Kiinnityspidike Säädettävä: 360° panorointi, 90°
kallistus

Kiinnityspultti Vakio, 1/4-20

Valmis Alumiini ja musta

Paino 510 g

TC9210U-kamerakiinnike sisäkäyttöön

Enimmäiskuormitus 4,5 kg

Kiinnityspidike Säädettävä: 360° panorointi, 180°
kallistus

Valmis Luonnonvalkoinen puolikiiltävä akryyli

Paino:

seinä/kattolaipan kanssa 291 g

T-palkkiliittimen kanssa 245 g

Seinä-/kattolaippa, toimitetaan tasaisiin seiniin tai
kattoihin tarkoitetun TC9210U-kiinnikkeen kanssa

T-palkkiliitin kattoasennukseen

Toimitetaan tasaisiin seiniin tai kattoihin tarkoitetun TC9210U-
kiinnikkeen kanssa.

Tilaustiedot

TC9208-kamerakiinnike sisäkäyttöön
8 tuuman yleiskiinnike, enimmäiskuormitus 4 kg,
alumiinipinnoite
Tilausnumero TC9208

TC9201-kamerakiinnike sisäkäyttöön
8 tuuman huipputason yleiskiinnike,
enimmäiskuormitus 9 kg, musta
Tilausnumero TC9201
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TC9212-kamerakiinnike sisäkäyttöön
jatkettava 9,6 - 16,3 tuuman seinäkiinnike,
enimmäiskuormitus 10 kg, alumiini/musta
Tilausnumero TC9212

TC9203-kamerakiinnike sisäkäyttöön
yleiskiinnike seinään tai kattoon, suorakulma,
enimmäiskuormitus 10 kg, alumiini/musta
Tilausnumero TC9203

TC9205-kamerakiinnike sisäkäyttöön
5-tuumainen, enimmäiskuormitus 2 kg,
alumiinipinnoite
Tilausnumero TC9205

TC9210U-kamerakiinnike sisäkäyttöön
6 tuuman yleiskiinnike seinään tai kattoon,
enimmäiskuormitus 4,5 kg, luonnonvalkoinen, mukana
T-palkkiliitin kattoasennukseen ja laippa seinä- tai
kattokiinnitykseen
Tilausnumero TC9210U

TC9207-kamerakiinnike sisäkäyttöön
7-tuumainen, enimmäiskuormitus 4 kg, alumiini/
luonnonvalkoinen
Tilausnumero TC9207

TC9210US-kamerakiinnike sisäkäyttöön
6 tuuman yleiskiinnike seinään tai kattoon,
enimmäiskuormitus 4,5 kg, luonnonvalkoinen, mukana
T-palkkiliitin kattoasennukseen ja laippa seinä- tai
kattokiinnitykseen, hopea
Tilausnumero TC9210US
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