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MTC‑S1001 a MTC-G1001 Držáky kamer pro vnitřní
použití jsou speciálně navržené pro kamery Dinion
společnosti Bosch. Držák MTC-S1001 má stříbrnou
povrchovou úpravu a je určen k použití s kamerami
řady DinionXF. Stříbrná povrchová úprava není jen velmi
atraktivní, ale navíc vyhovuje standardům UN-D-1235 a
je odolná proti působení chemických látek. Držák MTCG1001 je dodáván v klasické šedé barvě a je doplňkem
pro všechny ostatní modely kamer Dinion.
Oba držáky kamer jsou lehké a mimořádně pevné – po
připevnění dodanými šrouby odolají tažné síle až
250 N. Pokud jsou držáky kamer instalovány
s přídavnými podložkami, lze s nimi manipulovat
tažnou silou až 430 N, než dojde ke zlomení nebo
k poškození upevňovacích otvorů.*
Univerzální držáky MTC-S1001 a MTC-G1001 se
snadno instalují – veškeré montážní příslušenství je
součástí dodávky. Malý otvor v základně každého
držáku umožňuje snadné přivedení kabelu ke kameře.
Délka držáků kamer je navržena speciálně pro kamery
řady Bosch Dinion. Hlavice pro montáž kamer lze
natáčet v rozsahu 360° a naklánět v rozsahu 180°, čímž

u

Vytvořené pro kamery Bosch Dinion

u

Verze, které jsou doplňkem všech modelů kamer
Dinion a DinionXF

u

Pevná a přesto lehká konstrukce

u

Konstrukce umožňující protažení kabeláže

u

Atraktivní a univerzální provedení

poskytují maximální možnost přizpůsobení nastavení.
Držáky kamer jsou pro zajištění pohodlí zákazníka
dodávány v balení po 5 kusech.
* Na základě protokolů o provedení zkoušky pro jednotlivé modely

Technické specifikace
MTC-G1001 Úsporný nástěnný držák (pro kamery
Dinion)
Maximální zatížení

15 kg

Montážní hlavice

Nastavitelná – natáčení v rozsahu 360°,
naklánění v rozsahu 180°

Upevňovací šroub

Standardní 1/4-20

Montážní materiál

Šrouby a plastové hmoždinky

Povrchová úprava

Pololesklá šedobílá/šedá

Hmotnost

100 g
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MTC-S1001 Úsporný nástěnný držák (pro kamery
DinionXF)
Maximální zatížení

15 kg

Montážní hlavice

Nastavitelná – natáčení v rozsahu 360°,
naklánění v rozsahu 180°

Upevňovací šroub

Standardní 1/4-20

Montážní materiál

Šrouby a plastové hmoždinky

Povrchová úprava

Stříbrná

Hmotnost

100 g

Informace o objednání
MTC‑G1001 Nástěnný držák kamery pro vnitřní použití

Nástěnný držák kamery pro vnitřní použití, kamera
Dinion, šedobílá barva, 5 kusů
Číslo objednávky MTC-G1001
MTC‑S1001 Nástěnný držák kamery pro vnitřní použití

Nástěnný držák kamery pro vnitřní použití, kamera
DinionXF, stříbrná barva, 5 kusů
Číslo objednávky MTC-S1001
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