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u Protege combinações de câmara/objetiva até 268
mm (10,6 pol.) de comprimento

u Caixa elegante e resistente (IP67; NEMA 4x)

u Entrada de alimentação PoE para instalação de um
único cabo

u Aquecedor e descongelador de janela

u Abertura lateral com dobradiças para fácil instalação
e configuração da câmara

A caixa de câmara PoE tem um design inteligente que
permite a utilização de uma câmara DINION em
ambientes exteriores ou interiores ou em espaços
onde a câmara necessite de proteção.
Esta caixa é alimentada através da ligação Ethernet
PoE ou, em alternativa, através de uma fonte de
alimentação separada de 12 VDC.

Generalidades (sistema)

Proteção
O design resistente da caixa cumpre as normas IP67 e
NEMA 4X de modo a proteger o equipamento de
videovigilância contra elementos adversos. Um
aquecedor e uma ventoinha integrados mantêm a
temperatura interior da caixa dentro das temperaturas
de funcionamento especificadas e mantêm ainda a
janela da caixa limpa em situações de gelo e de grande
humidade. Existe uma pala de sol no topo da caixa.

Funções

De fácil instalação
O design único da caixa, com abertura lateral e dotado
de dobradiças, facilita o acesso aos controlos da
câmara/objetiva durante a montagem. Os parafusos
invioláveis para os grampos de bloqueio impedem o
acesso não autorizado à caixa. Os orifícios de

montagem existentes na base da caixa permitem a
máxima flexibilidade na montagem dos suportes fixos,
giratórios e de cabeça de rotação vertical.

Robusta
Com um design elegante que cumpre as normas IP67 e
NEMA-4X, a caixa PoE é a solução ideal para proteger
o equipamento de videovigilância contra elementos
adversos.

Ligações
Um bucim (M25 x 1,5) no suporte da caixa garante
uma ligação perfeita da alimentação Ethernet (PoE) e,
opcionalmente, existem cabos de 12 VDC e de alarme
ou áudio. A caixa e a câmara são alimentadas através
do cabo Ethernet PoE ou, se não existir PoE, através
de alimentação externa de 12 VDC encaminhada pela
fonte de alimentação da caixa.

Certificados e Aprovações

Segurança em conf. com a norma EN 60065-1 (CE)

Imunidade em conf. com a norma EN 50130-4 (CE)

Emissões em conf. com a norma EN 55022 classe B (CE)
em conf. com a norma EN 61000-3-2 (CE);
EN 61000-3-3 (CE)
em conf. com a norma FCC CFR 47 Parte 15,
Classe B



Região Certificação

Europa CE

EUA UL

FCC
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Max. camera/lens size (H x W x D): 

70 x 80 x 268 mm (2.8 x 3.2 x 10.6 in)

mm (in)

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Dimensões
(C x L x A)

141 x 164 x 430 mm (5,6 x 6,5 x 16,9 pol.)
incluindo pala de sol

Peso 2,2 kg (4,9 lb)

Especificações de
construção

Revestimento em alumínio, juntas em
silicone, ferragens em aço inoxidável

Cor Cinzento

Janela Vidro de 3 mm (0,12 pol.)

Grampos de bloqueio Parafusos invioláveis fornecidos

Montagem da câmara Tabuleiro da câmara/objetiva amovível,
montado com dois parafusos

Tamanho máx. da
câmara + objetiva
(A x L x C)

70 x 80 x 268 mm (2,8 x 3,2 x 10,6 pol.)

Orifícios de
montagem

2x par de orifícios roscados de 1/4-20
par interior: 51 mm (2,0 pol.) de centro a
centro
par exterior: 74 mm (2,9 pol.) de centro a
centro

Especificações elétricas

Fonte de alimentação Power-over-Ethernet Plus (PoE+)
IEEE 802.3at, máx. 30 W
48 VDC nominal ou 12 VDC (comutável)

Consumo máximo de
energia

30 W

Especificações ambientais

Temperatura de
funcionamento -
externa

-30 °C a +50 °C (‑22 °F a +122 °F)

Temperatura de
funcionamento -
interna*

-20 °C a +50 °C (‑4 °F a +122 °F)

Proteção da caixa IP67, NEMA 4X

* Consulte as especificações da câmara para garantir a conformidade com os limites de

temperatura interna

Como encomendar

Caixa de câmara para exterior PoE UHO
Caixa de câmara para exterior com entrada PoE. IP67;
bucim
N.º de encomenda UHO-POE-10

Acessórios de hardware

LTC 9215/00 Suporte de montagem
Montagem na parede para caixa exterior UHO – 18 cm
(7 pol.), cablagem direta
N.º de encomenda LTC9215/00

LTC 9215/00S Suporte de montagem
Montagem na parede curta para caixa exterior UHO -
30 cm (12 pol.), cablagem direta
N.º de encomenda LTC9215/00S

LTC 9219/01 Suporte de montagem em J
Suporte de montagem da cablagem direta em J para
as caixas LTC/HSG 948x, HSG9583 e UHI/UHO
N.º de encomenda LTC9219/01
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