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u Robust konstruktion i støbt aluminium - svarer til
3,5 mm stål

u Hjørnemonteret

u Ridsefast polycarbonatvindue

u Justerbart kameramonteringssystem

u Smart design

LTC 9303-serien er sikkerhedskamerahuse til
montering i hjørner indendørs, designet til brug i f.eks
fængsler, parkeringshuse og hospitaler. Disse
kamerahuse er ideelle til enhver løsning, hvor sikker
videoovervågning er påkrævet.
For at opnå den størst mulige beskyttelse og
holdbarhed er kamerahusene i LTC 9303-serien udført
i støbt aluminium, som giver samme styrke som
3,5 mm stål men langt højere styrke i forhold til vægt.
Vinduet er fremstillet af 9,5 mm (0,37") klart
polycarbonat, som er behandlet med en ridsefast
belægning. Et aftageligt bundpanel giver adgang til
kameraet, og fastgøres ved hjælp af tre
sabotagesikrede skruer. Specialværktøj til afmontering
af skruer medfølger.
Disse kamerahuse har et smart design og er ikke
overdækket foroven. De er beregnet til montering i
hjørner i højde med loftet. Ved at tilføje LTC 9313/00
topdækslet bliver det muligt at montere huset under
loftslinjen. Der kan også monteres en nøglebetjent lås
på adgangspanelet.
Disse kamerahuse kan rumme 1/4", 1/3" og 1/2"
format CCD-kameraer med fast format CS-optikker.

Installations- og konfigurationsnoter
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Dimensionsoversigt

Medfølgende dele

Antal Komponent
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Tekniske specifikationer

Modeller

LTC 9303/00 Klart, 9,5 mm (0,37 ") vindue.

LTC 9303/01 Klart, 9,5 mm (0,37 ") vindue med
nøglebetjent lås.

LTC 9303/02 Tonet, 9,5 mm (0,37 ") vindue.

LTC 9303/03 Klart, 12,7 mm (0,50 ") vindue.

LTC 9303/04 Tonet, 9,5 mm (0,37 ") vindue med
nøglebetjent lås.

LTC 9303/05 Klart 12,7 mm (0,5 ") vindue med nøglebetjent
lås.

Mekaniske data

Maks. kamera-/
optikstørrelse

Kamerahuset kan rumme kamera/optik-
kombinationer på op til
267 L x 102 B x 76 H mm (10,5 x 4,0 x 3,0 "),
når der anvendes CCD-kameraer i størrelserne
1/4", 1/3" og 1/2". Dimensioner omfatter
standard

Stik

Kabelindgang Kabelindgang gennem en PG 21 (3/4 ") kanal
placeret i begge sider af husets bagside.
Kabelindgang er også mulig gennem husets top.

Vindue 9,5 mm (0,37 ") tyk polycarbonat, behandlet
med en ridsefast belægning. Designet giver
mulighed for let udskiftning.

Montering af hus Beskyttet bagpanel med otte 10 mm (0,406 ")
huller gør installationen let.

Kameramontering Aftageligt tredelt, fuldt justerbart
monteringssystem.

Konstruktion 6,3 mm (0,25 ") frontdæksel af støbt
aluminium, monteret på et bagpanel af stål og
samlet ved hjælp af skruer af stål med høj
styrke. Adgangspanelet fastgøres ved hjælp af
tre sikkerhedsskruer.

Overflade Lys grå

Dimensioner Se dimensionsoversigten

Vægt 7,7 kg (17 lb)

Bestillingsoplysninger

LTC 9303/00 Indendørs kamerahus
Maks. sikkerhed, hjørnemontering, klart 9,5 (0,37")
vindue
Ordrenummer LTC9303/00

LTC 9303/01 Indendørs kamerahus
Maks. sikkerhed, hjørnemontering, klart vindue med
nøglebetjent lås
Ordrenummer LTC9303/01

LTC 9303/02 Indendørs kamerahus
Maks. sikkerhed, hjørnemontering, tonet 9,5 mm
(0,37") vindue
Ordrenummer LTC9303/02

LTC 9303/03 Indendørs kamerahus
Maks. sikkerhed, hjørnemontering, klart 12,7 mm
(0,50") vindue
Ordrenummer LTC9303/03

LTC 9303/04 Indendørs kamerahus
Maks. sikkerhed, hjørnemontering, tonet 9,5 mm
(0,37") vindue
Ordrenummer LTC9303/04

LTC 9303/05 Indendørs kamerahus
maks. sikkerhed, hjørnemontering, klart 12,7 mm
(0,50") vindue
Ordrenummer LTC9303/05

Tilbehør

LTC 9313/00 Buet topdæksel
til kamerahuse i LTC 9303-serien
Ordrenummer LTC9313/00
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