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u Kestävä valettu alumiinirunko - vastaa 2,5 mm:n
vahvuista terästä

u Katto- tai seinäasennus

u Naarmuuntumaton polykarbonaatti-ikkuna

u Säädettävä kameran pidike

u Pieni koko

LTC 9405 -sarjan kotelot ovat pienikokoisia seinään tai
kattoon asennettavia koteloita, jotka on suunniteltu
käytettäväksi korkeaa turvatasoa edellyttävissä
kohteissa. Nämä kotelot sopivat erityisen hyvin
suojattuun videovalvontaan perustuviin
turvajärjestelmiin esimerkiksi vankiloissa,
parkkihalleissa ja sairaaloissa.
Kestävyyden parantamiseksi ja häirinnän estämiseksi
LTC 9405 -sarjan koteloissa on kevyt valettu
alumiinirunko, joka vastaa 2,5 mm:n vahvuista terästä,
mutta jonka ominaispaino on silti alhainen.
Kameraikkuna on valmistettu läpinäkyvästä 9,5 mm:n
polykarbonaatista ja päällystetty
naarmuuntumattomalla materiaalilla. Kamera voidaan
huoltaa helposti avaamalla avainlukolla suojattu
saranoitu suojakansi.
Jos turvatasoa on nostettava, LTC 9405/05 -malliin on
saatavana kirkas 12,7 mm:n kameraikkuna. Tyylikkäästi
muotoillut kotelot on suunniteltu asennettavaksi
kattoon tai seinään vaaka- tai pystytasossa.
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Määrä Komponentti
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Tekniset tiedot

Mallit

LTC 9405/00 Kirkas 9,5 mm:n kameraikkuna.

LTC 9405/01 Suojattu avainlukolla. Kirkas 9,5 mm:n
kameraikkuna.

LTC 9405/05 Suojattu avainlukolla. Kirkas 12,7 mm:n
kameraikkuna.

Tekniset tiedot

Kameran/objektiivin
enimmäiskoko
(P x L x K)

Voidaan käyttää kamera- ja
objektiiviyhdistelmiä, joiden koko on enintään
190 x 68 x 68 mm. Mitat sisältävät
vakioliittimet. Joissain kameroissa tarvitaan
suorakulmaan asetettavaa BNC-liitintä.

Kaapelin
pujottaminen

Kaapelit voidaan pujottaa yhdestä PG 21 -
läpiviennistä ja kahdesta PG 13.5 -
läpiviennistä, jotka sijaitsevat kotelon
yläosassa. Kaapeli voidaan pujottaa myös
kotelon yläosan aukosta.

Ikkuna Läpinäkyvää polykarbonaattia, päällystetty
naarmuuntumattomalla materiaalilla. Helppo
vaihtaa uuteen.

Kotelon kiinnitys Suojatun ylälevyn kuusi 10 mm:n aukkoa
helpottavat asennusta.

Kameran kiinnitys Irrotettava kolmeosainen täysin säädettävä
kiinnitys.

Rakenne 5,8 mm:n valettu alumiinikuori, joka on
kiinnitetty teräksiseen ylälevyyn.Teräksestä
valmistetut kiinteät osat.

Viimeistely Vaaleanharmaa

Mitat Katso mittapiirros

Paino 2,6 kg

Tilaustiedot

LTC 9405/00 -kotelo sisäkäyttöön
Laaja turva, seinä- tai kattokiinnitys, 9,5 mm:n lasinen
kameraikkuna
Tilausnumero LTC9405/00

LTC 9405/01 -kotelo sisäkäyttöön
Laaja turva, seinä- tai kattokiinnitys, 9,4 mm:n lasinen
kameraikkuna, avainlukko
Tilausnumero LTC9405/01

LTC 9405/03 -kotelo sisäkäyttöön
Äärimmäinen turva, seinä- tai kattokiinnitys, 12,7 mm:n
lasinen kameraikkuna
Tilausnumero LTC9405/03

LTC 9405/05 -kotelo sisäkäyttöön
Laaja turva, seinä- tai kattokiinnitys, 12,7 mm:n lasinen
kameraikkuna, avainlukko
Tilausnumero LTC9405/05
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