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u Solide aluminium constructie - even sterk als 3,6
mm plaatstaal

u Montage aan plafond of wand

u Venster van krasbestendig polycarbonaat, eenvoudig
te vervangen

u Verstelbaar cameramontagesysteem

u Aantrekkelijke vormgeving

De LTC 9305 Serie bestaat uit camerabehuizingen voor
wand- of plafondmontage en is bedoeld voor
toepassingen in gevangenissen, parkeergarages en
ziekenhuizen. Deze behuizingen zijn ideaal voor elke
toepassing waar beveiligde CCTV-bewaking vereist is.
De lichte aluminium behuizing van de LTC 9305-serie
combineert de sterkte van 3,6 mm plaatstaal met de
gunstige gewicht/sterkte-verhouding van aluminium.
Hierdoor kan een maximale bescherming en
duurzaamheid worden gegarandeerd. Het
observatievenster is gemaakt van 9,5 mm dik
transparant polycarbonaat, behandeld met een
krasbestendige coating en kan eenvoudig worden
vervangen. De afneembare kap, bevestigd met twee
sabotagebestendige schroeven, biedt toegang tot de
camera. Er is speciaal gereedschap nodig om de
schroeven los te draaien.
Deze behuizingen zijn ontworpen om aan het plafond
en horizontaal of verticaal tegen een wand te worden
gemonteerd. Leverbaar met vergrendeling voor het
toegangspaneel.
Deze behuizingen zijn geschikt voor alle 1/4-inch, 1/3-
inch en 1/2-inch CCD-camera's met vaste objectieven.

Installatie/configuratie



Maattekeningen

Technische specificaties

Uitvoeringen

LTC 9305/00 Transparant observatievenster met een dikte van
9,5 mm.

LTC 9305/01 Toegang vegrendeld met slot, observatievenster
van 9,5 mm

Mechanische specificaties

Afmetingen Zie tekening

Kleur Lichtgrijs

Gewicht 5,6 kg

Montage 8 gaten 10 mm in bovenkant

Kabelingangen uitbreekingang van 1 x 21 mm in bovenkant

 uitbreekingangen van 2 x 13,5 mm in bovenkant

 Ook open kabelinvoer door bovenkant mogelijk

Camerabevestigi
ng

Verwijderbaar, volledig verstelbaar
montagesysteem uit drie delen.

Max. grootte
camera +
objectief
(H x B x L)

76 x 76 x 300 mm

Venster 9,5 mm dik krasbestendig polycarbonaat

Materiaal  

   bovenpaneel hoogwaardig staal

   kap 6,3 mm gegoten aluminium

Kapbeveiliging 2 veiligheidsschroeven

Bestelinformatie

LTC 9305/00 Binnenbehuizing
Max. beveiliging, wand- of plafondmontage,
observatievenster van 9,5 mm
Opdrachtnummer LTC9305/00

LTC 9305/01 Binnenbehuizing
Max. beveiliging, wand- of plafondmontage,
observatievenster van 9,5 mm, met vergrendeling
Opdrachtnummer LTC9305/01
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