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u Pro kamery s 1/3palcovými, 1/2palcovými nebo
2/3palcovými snímacími prvky CCD

u Celohliníková konstrukce

u Snadná instalace

u Snímatelný kryt

u Vestavěné vyhřívání a odmlžování okénka

Středně velké kryty pro venkovní použití řady
LTC 9385 jsou atraktivní hliníkové kryty určené pro
venkovní instalace kamer se snímacími prvky CCD.
Tyto jednotky jsou sestaveny z krytu z vytlačovaného
hliníku a ze svařovaného hliníkového rámu. Jedinečná
konstrukce umožňuje po sejmutí krytu nastavit kameru
bez její demontáže. Kryt obsahuje polykarbonátové
okénko stabilizované proti působení UV záření.
Standardní výbavou je interně instalované vyhřívání
řízené termostatem. Konstrukce vyhřívání minimalizuje
zamlžování okénka v místech s vysokou vlhkostí a jeho
zamrzání za nízkých teplot. Zadní část krytu je
opatřena třemi vodotěsnými průchodkami, které
umožňují protáhnout koaxiální videokabel, napájecí
kabel a kabel pro ovládání objektivu. Kryt je utěsněn O-
kroužky. Montážní základna umožňuje montáž na
natáčecí/nakláněcí hlavice, nastavitelné hlavice a různé
nástěnné držáky. Unikátní vlastností tohoto krytu je
sestava vnitřní kolejničky, která se otáčí nezávisle na
montážní základně a umožňuje montáž kamery pod
libovolným úhlem.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Vnější rozměry krytu řady LTC 9385

Zahrnuté díly

Počet Součást
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Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Typové označení Jmenovité
vstupní napětí

Rozsah napětí Jmenovit
ý příkon1)

LTC 9385/60 115 V AC,
50/60 Hz

108 až 132 V AC 50 W

LTC 9385/20 24 V AC,
50/60 Hz

21,6 až 26,4 V AC 50 W

LTC 9385/50 230 V AC,
50/60 Hz

207 až 253 V AC 50 W

  

Elektrická připojení Svorkovnice se třemi vývody pro napájení
ze sítě. Modely LTC 9385/60 a
LTC 9385/50 jsou vybaveny řadovými
zásuvkami pro připojení napájení kamery.

Vyhřívání a odmlžování Standardní vyhřívání a odmlžování řízené
termostatem s příkonem 40 W

1) Příkon vyhřívání je 40 W.

Mechanické hodnoty

Maximální
velikost
sestavy
kamera/
objektiv

Lze použít pro kamery do rozměrů 102 × 71 mm
(Š × V), objektivy do rozměrů 102 × 92 mm (Š × V) a
sady kamera/objektiv dlouhé až 345 mm.

Vstup kabelu Dva otvory s 1/2palcovým závitem NPT, jeden
s 3/8palcovým závitem NPT. Předinstalovány jsou tři
vodotěsné průchodky. Lze použít kabely
následujících průměrů: 3/8palcová průchodka NPT –
od 4,6 do 7,9 mm, 1/2palcové průchodky NPT – od
4,3 do 11,9 mm.

Okénko Polykarbonátové, opatřené vrstvou odolnou proti UV
záření, tloušťka 9,5 mm. Plocha okénka: průměr
127 mm.

Montáž krytu Tři otvory 8 mm bez závitu v základně. Montážní
základnu lze otáčet v rozsahu 360°.

Kamera
Montáž

Sestava vnitřní kolejničky s drážkou, sestavou lze
otáčet v rozsahu 360°. Součástí dodávky je veškerý
materiál pro montáž sestavy kamera/objektiv.

Konstrukce Kryt z vytlačovaného hliníku, svařovaný hliníkový rám,
polykarbonátové okénko

Povrchová
úprava

Tmavě hnědá

Rozměry
(D × Š × V)

Viz Vnější rozměry – 591 × 134 × 153 mm

Hmotnost 3,7 kg

Prostředí

Teplota  

Rozsah vnějších
okolních teplot

-30 °C až +50 °C

Udržuje vnitřní
teplotu v rozsahu

-20 °C až +55 °C

Slané ovzduší MIL-STD-810E, metoda 509, postup I.

Krytí Splňuje požadavky normy NEMA-4, IP 65,
třída krytí 4

Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Imunita 89/336/EEC, EN50082-1

Emise 89/336/EEC, EN50081-1 třída B

Bezpečnost

CE Požadavky LVD: 73/23/EEC, EN60065

UL UL 1409

cUL CSA 22.2, č.1

Příslušenství

LTC 9385/00
Sluneční clona

Zajišťuje ochranu před přímým slunečním
zářením a napomáhá chlazení pro snížení
teploty uvnitř krytu.

LTC 9380/01 Sada
pro zabezpečení
proti
neoprávněnému
otevření

Obsahuje šrouby a montážní nástroj k zajištění
odolnosti proti neoprávněnému otevření až
pro pět krytů.

Informace o objednání

LTC 9385/60 Kryt pro venkovní použití
pro sestavu kamera/objektiv dlouhou až 345 mm,
120 Vst, 60 Hz, vyhřívání
Číslo objednávky LTC9385/60

LTC 9385/20 Kryt pro venkovní použití
pro sestavu kamera/objektiv dlouhou až 345 mm,
24 Vst, 50/60 Hz, vyhřívání
Číslo objednávky LTC9385/20

LTC 9385/50 Kryt pro venkovní použití
pro sestavu kamera/objektiv dlouhou až 345 mm,
230 Vst, 50 Hz, vyhřívání
Číslo objednávky LTC9385/50

Hardwarové příslušenství

LTC 9385/00 Sluneční clona
Číslo objednávky LTC9385/00

LTC 9381/01 Sada pro konverzi
NPT na PG
Číslo objednávky LTC9381/01

LTC 9380/00 Sada pro zabezpečení proti neoprávněné-
mu otevření
pro kryty řady LTC 9385, až 10 krytů
Číslo objednávky LTC9380/00
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LTC 9380/01 Sada pro zabezpečení proti neoprávněné-
mu otevření
pro kryty řady LTC 9385, až 5 krytů
Číslo objednávky LTC9380/01
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