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u Kopulový kryt o průměru 300 mm

u Nastavitelný směr sledování v rozsahu 360°

u Modely pro montáž do podhledů a závěsnou montáž

u Skrytá vnitřní vložka utajuje polohu kamery

u Možnost instalace více kamer s příslušenstvím

Jednotky Bosch LTC 9312/00 a LTC 9412/00 jsou
diskrétní kopulové kryty pro vnitřní použití určené pro
pevné kamery. Model LTC 9312/00 je kopulový kryt
pro zápustnou montáž, určený pro použití v podhledu.
Model LTC 9412/00 je kopulový kryt pro závěsnou
montáž, jenž lze zavěsit pomocí 1,2palcové
elektroinstalační nebo ekvivalentní trubky.
Kopule umožňuje snímání v rozsahu 360°. Pevnou
kameru lze připevnit pod libovolným úhlem použitím
nastavitelné otočné hlavice.
Tyto jednotky jsou vybaveny skrytou vnitřní vložkou,
která zakrývá kameru a utajuje její polohu. Do krytů
LTC 9312/00 i LTC 9412/00 lze také umístit až
2 kamery a tím zajistit další možnosti sledování. Tyto
kopulové kryty lze použít pro černobílé a barevné
kamery s 1/4palcovými, 1/3palcovými a 1/2palcovými
snímacími prvky CCD.

Poznámky k instalaci/konfiguraci
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Součást

1 Kryt pro vnitřní použití řady LTC 9312/00 nebo
LTC 9412/00

Technické specifikace

LTC 9312/00 Kryt pro zápustnou montáž

Kopulový kryt o průměru 300 mm pro zápustnou montáž, určený pro
vnitřní použití, s držákem pevné kamery, krytem proti prachu, vnitřní
vložkou a tónovanou spodní kopulí.

Mechanické hodnoty

Velikost sestavy kamera/objektiv: Maximálně 2 kamery, délka až
203 mm.

Vstup kabelu Otvorem na boku kopule

F/Snížení clonového
čísla

1 až 1,5

Montáž Připevnění do podhledu.

Konstrukce a povrchová
úprava

Akrylová kopule na kovovém krytu.

Hmotnost 7,25 kg

Příslušenství

FM2 Až pro dvě kamery

LTC 9412/00 Kryt pro závěsnou montáž

Kopulový kryt o průměru 300 mm pro závěsnou montáž, určený pro
vnitřní použití, s držákem pevné kamery, vnitřní vložkou a tónovanou
spodní kopulí.

Mechanické hodnoty

Velikost sestavy kamera/
objektiv

Maximálně 2 kamery, délka až 203 mm.

Vstup kabelu 1/2palcovou průchodkou na horní straně
krytu.

F/Snížení clonového
čísla

1 až 1,5

Montáž Závěsná montáž

Konstrukce a povrchová
úprava

Akrylová kopule na kovovém krytu

Hmotnost 5,4 kg

Příslušenství

MCB4 Až pro dvě kamery

Informace o objednání

LTC 9312/00 Kryty pro vnitřní použití
pro sestavu kamera/objektiv dlouhou až 300 mm,
montáž do podhledu
Číslo objednávky LTC9312/00

LTC 9412/00 Kryty pro vnitřní použití
pro sestavu kamera/objektiv dlouhou až 300 mm,
závěsná montáž, tónovaný
Číslo objednávky LTC9412/00

Hardwarové příslušenství

FM1 Držák kamery
dlouhý, pro montáž dodatečných kamer do kopulových
krytů LTC 9312/00
Číslo objednávky FM1
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FM2 Držák kamery
krátký, pro montáž dodatečných kamer do kopulových
krytů LTC 9312/00
Číslo objednávky FM2

TC9311PM3T Instalační nástroj
pro adaptéry TC9311PM3, LTC 9213 a LTC 9225 pro
montáž na tyč
Číslo objednávky TC9311PM3T
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