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De MTC-S1001 en MTC-G1001 Montagebeugels voor
binnencamera's zijn speciaal ontworpen voor Dinion
camera's van Bosch. De MTC-S1001 heeft een
zilverkleurige afwerking en kan worden gebruikt in
combinatie met de DinionXF Serie. Behalve dat deze
zilverkleurige coating er zeer fraai uitziet, voldoet deze
aan de UN-D-1235-normen en is deze bestand tegen
chemicaliën. De MTC-G1001 wordt geleverd in een
klassieke grijze kleur die bij alle andere Dinionmodellen past.
Beide cameramontagebeugels zijn zeer licht en uiterst
robuust - ze zijn bestand tegen een trekkracht van
maximaal 250 N, als ze zijn bevestigd met de
meegeleverde schroeven. Als de
cameramontagebeugels zijn bevestigd met de extra
ringen, kunnen deze een trekkracht van maximaal 430
N weerstaan voordat ze breken of voordat de
bevestigingsgaten* beschadigd raken.
De veelzijdige MTC-S1001 en MTC-G1001 zijn
eenvoudig te plaatsen – alle bevestigingsmiddelen
worden meegeleverd. Dankzij een aparte opening in
het uiteinde van elke as kan een kabel eenvoudig naar
de camera worden geleid. De cameramontagebeugels
zijn speciaal op maat gemaakt voor de Bosch Dinion

u

Gemaakt voor Bosch Dinion-camera's

u

Bijpassende versies voor alle Dinion- en DinionXFmodellen

u

Stevige maar toch lichte constructie

u

Constructie met doorvoerbedrading

u

Fraai en veelzijdig ontwerp

Serie en met de montagekoppen die 360° kunnen
draaien en 180° kunnen kantelen, bieden ze maximale
aanpassingsmogelijkheden. De cameramontagebeugels
zijn verkrijgbaar in dozen met verpakkingen van 5
stuks voor het gemak van de klant.
* Gebaseerd op de testrapporten voor elk model

Technische specificaties
MTC-G1001-voordelige wandmontagebeugel (voor
Dinion)
Maximumbelasting

15 kg

Neigkop

Verstelbaar (360° draaien 180° kantelen)

Bevestigingsbout

Standaard 1/4-20

Bevestigingsmiddele
n

Schroeven en kunststof wandpluggen

Afwerking

Gebroken wit / grijs, halfglanzend

Gewicht

100 g
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MTC-S1001 voordelige wandmontagebeugel (voor
DinionXF)
Maximumbelasting

15 kg

Neigkop

Verstelbaar (360° draaien 180° kantelen)

Bevestigingsbout

Standaard 1/4-20

Bevestigingsmiddele
n

Schroeven en kunststof wandpluggen

Afwerking

Zilver

Gewicht

100 g

Bestelinformatie
MTC‑G1001 Wandmontagebeugel voor Binnencamera's

Wandmontagebeugel voor binnencamera, Dinion
camera, gebroken wit, pakket van 5
Opdrachtnummer MTC-G1001
MTC‑S1001 Wandmontagebeugel voor Binnencamera's

Wandmontagebeugel voor binnencamera, DinionXF
camera, zilver, pakket van 5
Opdrachtnummer MTC-S1001
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