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MTC-S1001- og MTC-G1001-kamerastativene til
innendørs bruk er spesielt utviklet for Dinionkameraene fra Bosch. MTC-S1001 er sølvfarget og
fungerer med DinionXF-serien. I tillegg til at designen er
lekker, oppfyller den sølvfargede overflaten UND-1235-standarder og er motstandsdyktig mot
kjemiske stoffer. MTC-G1001 leveres i en klassisk grå
farge for å passe med alle andre Dinion-modeller.
Begge kamerastativene er lette og svært robuste – de
tåler en trekkraft på opptil 250 N når de monteres med
skruene som følger med. Når de monteres med de
ekstra skivene, tåler kamerastativene en trekkraft på
opptil 430 N før de blir ødelagt eller ødelegger
monteringshullene*.
De fleksible MTC-S1001 og MTC-G1001 er enkle å
installere – alt monteringsutstyret er inkludert.
Kablene legges til kameraet gjennom en diskré åpning i
bunnen av hvert stativ. Lengden på kamerastativene er
spesielt konstruert for Bosch Dinion-serien, og med
monteringshoder for kamera som kan panorere 360°
og tilte 180°, har de maksimal fleksibilitet.
Kamerastativene leveres i kundevennlige pakker på 5
stykk.
*Basert på testrapporter for hver modell

u

utviklet for Bosch Dinion-kameraer

u

versjoner som supplerer alle Dinion- og DinionXFmodellene

u

robust og lett utforming

u

konstruert for kabelgjennomføring

u

attraktiv og fleksibel utforming

Tekniske spesifikasjoner
MTC-G1001 økonomisk veggstativ (for Dinion)
Maksimal belastning

15 kg

Monteringshode

Justerbar 360° pan, 180° tilt

Monteringsskrue

Standard 1/4-20

Monteringsmateriale

Skruer og veggforankring i plast

Overflatebehandling

Off-white / grå halvblank

Vekt

100 g

MTC-S1001 økonomisk veggstativ (for DinionXF)
Maksimal belastning

15 kg

Monteringshode

Justerbar 360° pan, 180° tilt

Monteringsskrue

Standard 1/4-20

Monteringsmateriale

Skruer og veggforankring i plast

Overflatebehandling

Sølv

Vekt

100 g
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Bestillingsinformasjon
MTC-G1001-stativ for innendørs veggmontering

Stativ for innendørs veggmontering, Dinion-kamera,
off-white, 5-pakning
Ordrenummer MTC-G1001
MTC-S1001-stativ for innendørs veggmontering

Stativ for innendørs veggmontering, DinionXF-kamera,
sølv, 5-pakning
Ordrenummer MTC-S1001
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