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u 1/4"-os, 1/3"-os és 1/2"-os CCD-kamerákhoz

u Opcionális rejtett kábelvezetésű tartó

u Alumínumból és korszerű polimerből álló szerkezet

u Egyszerűen telepíthető

u Teljes hozzáférés a kamerához

Az LTC 9480/00 elegáns kialakítású beltéri kameraház.
Ez a ház az olyan vevők igényeit elégíti ki, akik a vonzó
külső mellett árban versenyképes és könnyen
szerelhető házat szeretnének. 1/4", 1/3" és 1/2"
formátumú CCD-kamerák és objektívek széles
választékához.

Főbb funkciók

A házak teljesen egyedi kialakításúak. Csak két csavart
kell eltávolítani ahhoz, hogy a tetőt félretolva a kamera
és az objektív teljesen szabaddá váljék. Ezáltal
telepítés után is hozzá lehet férni a kamera és az
objektív vezérlőihez. A tápellátás és a videó kábelei a
ház alján hátul, tömszelencéken keresztül vagy a
szerelőalapon át is vezethetők. Ezekhez a házakhoz
bevezető szerelvények és J-szerelvények is kaphatók. A
ház alapja lehetővé teszi a (billenthető)tálcára,
állítható fejre illetve különböző falitartókra való
felszerelést.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
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Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

A kamera maximális
teljesítmény-felvétele

24 V AC feszültségű kamera esetén
nem haladhatja meg a 30 W-ot

Mechanikus jellemzők

Legnagyobb kamera és
objektív (Sz x M x H):

68 x 54 x 197 mm
(2,68" x 2,1" x 7,75")

Kábelbevezetés:

Két darab hátulsó tömszelencével ellátott kábelnyílás, amelyek 4,3 mm -
11,9 mm (0,17" -0,47") átmérőjű kábeleket képesek fogadni. Alul két
tömszelencével ellátott kábelnyílás található 4,6 mm - 7,9 mm (0,18" -
0,31") átmérőjű kábelek fogadására.

Kameraablak 3 mm (0,12") vastag, UV-ellenálló
polikarbonát.

Kameraház telepítése Négy (4) darab 1/4-20 menetes furat áll
rendelkezésre. A két készletből csak egy
szükséges a felszereléshez.

Kamera beszerelése Kivehető kameratartó. Két csavarral
rögzíthető.

Szerkezet Alumínium burkolat, alumínium aljzat,
alumínium tartó, polikarbonát előlap, üveggel
megerősített polikarbonát végfedelek,
neoprén tömítőgyűrű, etilén-propilén tömítés
és rozsdamentes acélelemek.

Felület Szürkésbarna.

Méretek Lásd az LTC9480/00 rajzát.

Tömeg 1,4 kg

Környezeti feltételek

Korrózióállóság (sós
tengeri levegővel
szemben)

MIL-STD-810E, 509 sz. módszer, 1. eljárás.

Burkolatvédelem A NEMA-3R, IP55 követelményei alapján
tervezve.

Elektromágneses kompatibilitás

Biztonság CE, UL, cUL

Tartozékok

LTC 9080/00
szabotázs elleni
készlet

10 darab csavart és behelyezőszerszámot
tartalmaz az öt ház nehezebb hozzáférése
érdekében.

LTC 9215/00
bevezető szerelvény

A házak lábához erősítve lehetővé teszi a
huzalok szerelvényen való átfűzését, és a ház
lábába való bevezetését.

LTC 9219/01
átvezetős J-tartó

Lehetővé teszi a ház mennyezetről történő
szerelését.

Javasolt alkalmazások
Kamera/Objektív
LTC 0335 rögzített/változtatható fókuszú
LTC 0355 rögzített/változtatható fókuszú
LTC 0435 rögzített/változtatható fókuszú
LTC 0455 rögzített/változtatható fókuszú
1. A kamera szerelvénytömbjét le kell venni.

Rendelési információ

LTC 9480/00 beltéri kameraház
kamerákhoz/objektívekhez 175 mm-es (6,9") méretig
Rendelésszám LTC9480/00
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