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u robust konstruksjon

u lekkert utseende

u fleksibel design

u justerbare

u stort utvalg stiler

TC9200-serien stativer til innendørs bruk kan brukes
med CCD-kameraer med faste og varifokale linser.
Disse robuste og lekre stativene har fullt justerbare
hoder og standard 1/4–20 kameramonteringsskruer.
Maksimal belastning går fra 2 til 10 kg. De fleksible
modellene kan brukes for montering på søyler, vegger
eller i taket, og de er godt egnet for bruk med CCD-
kameraer.

Funksjoner

TC9208-modellen er en økonomisk brakett på 200 mm
(8") for generell bruk og tåler belastninger på opptil
4 kg (8,8 pund). Overflaten er i aluminium, og
braketten har monteringsklemme med kuleledd for
justering av kameraposisjonen.
TC9212-modellen er en forlengbar veggbrakett med en
rekkevidde fra 244 til 414 mm (9,6 til 16,3"). Den tåler
belastninger på opptil 10 kg (22 pund) både i standard
og forlenget posisjon, og den har et skruehode som
løses lett ut, slik at det blir enkelt å stille inn kameraet.
TC9210U-braketten til innendørs bruk er konstruert for
montering av kameraer innendørs. Den tåler
belastninger på opptil 4,5 kg (10 pund) og er laget av
aluminium og stål, noe som gir svært sikker
kameramontering.

Enheten har gjengede forsatser og kan stilles inn med
tre forskjellige lengder. Stativet monteres enkelt med
monteringsutstyret som følger med. Enheten kan
brukes med flere CCD-kameramodeller.

Installasjon/Konfigurasjons Notater

TC9208-stativer til innendørs bruk

Maksimal belastning 4 kg (8,8 pund)

Monteringshode Justerbar 360° pan, 90° tilt

Monteringsbolt Standard 1/4-20

Fullfør Aluminium

Vekt 230 g (0,44 pund)



TC9212-stativer til innendørs bruk

Maksimal belastning 10 kg (22 pund)

Monteringshode Justerbar 360° pan, 90° tilt

Monteringsbolt Standard 1/4-20

Fullfør Aluminium og svart

Vekt 510 g (1,1 pund)

TC9210U-stativer til innendørs bruk

Maksimal belastning 4,5 kg (10 pund)

Monteringshode Justerbar 360º pan, 180º tilt

Fullfør Off-white halvblank akryl

Vekt:

Med vegg-/takflense 291 g (0,64 pund)

Med t-profilklemme 245 g (0,54 pund)

Vegg-/takmonteringsflense, leveres med TC9210U-
brakett for fast vegg-/takmontering

T-profil takklemme

Leveres med TC9210U-brakett for fast vegg-/takmontering.

Bestillingsinformasjon

TC9208-braketter til innendørs bruk
brakett for generell bruk, for 8", 4 kg maks. belastning,
aluminium
Ordrenummer TC9208

TC9212-braketter til innendørs bruk
forlengbart veggstativ, for 9,6 til 16,3", 10 kg maks.
belastning, aluminium/svart
Ordrenummer TC9212
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TC9210U-braketter til innendørs bruk
universelt vegg-/taknett, for 6 tommer, 4,5 kg maks.
belastning, off-white, inkl. T-profil takklemme og vegg-/
takmonteringsflense
Ordrenummer TC9210U

TC9210US-braketter til innendørs bruk
universelt vegg-/taknett, for 6", 4,5 kg (10 pund) maks.
belastning, off-white, inkl. T-profil takklemme og vegg-/
takmonteringsflense, sølv
Ordrenummer TC9210US
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