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u Przeznaczone do kamer z przetwornikiem obrazu
CCD 1/3″, 1/2″ lub 2/3″

u Całkowicie aluminiowa konstrukcja

u Prosta instalacja

u Zdejmowana pokrywa

u Wbudowany grzejnik / wentylator

Średniej wielkości, atrakcyjne wizualnie obudowy o
zwiększonej odporności na czynniki zewnętrzne serii
LTC 9385 są przeznaczone do montażu kamer CCD na
zewnątrz budynków. Obudowa składa się z pokrywy
wykonanej z tłoczonego aluminium oraz segmentowej
ramy aluminiowej. Specjalna konstrukcja umożliwia
regulowanie pozycji kamery po zdjęciu pokrywy
obudowy. Szyba wykonana jest z poliwęglanu
zabezpieczonego przed wpływem promieniowania
ultrafioletowego. Obudowa jest standardowo
wyposażona w wewnętrzny grzejnik z termostatem,
który eliminuje zaparowanie przy wysokiej wilgotności
otoczenia oraz zamarzanie szyby w niskich
temperaturach. Aluminiowa osłona tylna zawiera 3
wodoszczelne przepusty do przeprowadzenia
wizyjnego kabla koncentrycznego, zasilania oraz
okablowania do sterowania obiektywem. Obie osłony,
przednia i tylna, są uszczelnione pierścieniami
o przekroju okrągłym (O-ring). Podstawa umożliwia
montaż na głowicach uchylno-obrotowych, głowicach
regulowanych oraz na różnego rodzaju wysięgnikach
ściennych. Specjalna, wewnętrzna szyna obraca się
niezależnie od podstawy obudowy, dzięki czemu
kamera może być zamontowana pod dowolnym kątem.
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Dane techniczne

Parametry elektryczne

Model Znamionowe
napięcie

wejściowe

Zakres napięcia
zasilania

Znamion
owy

pobór
mocy1)

LTC 9385/60 115 VAC
50/60 Hz

108 - 132 VAC 50 W

LTC 9385/20 24 VAC
50/60 Hz

21,6 - 26,4 VAC 50 W

LTC 9385/50 230 VAC
50/60 Hz

207 - 253 VAC 50 W

  

Złącza elektryczne 3-stykowy zespół zacisków do dołączenia
zasilania; modele LTC 9385/60 and
LTC 9385/50 posiadają specjalne
miejsca na złącza zasilania kamer

Grzejnik-wentylator Standardowy grzejnik-wentylator o mocy
40 W, sterowany termostatycznie

1) Moc pobierana przez grzejnik wynosi 40 W.

Parametry mechaniczne

Maks.
wymiary
zestawu
kamera /
obiektyw

Maks. wymiary kamery: 102 (szer.) x 71 (wys.) mm,
maks. wymiary obiektywu
102 (szer.) x 92 (wys.) mm, łączna długość kamery z
obiektywem maks. 345 mm

Doprowadzeni
e kabla

2 otwory gwintowane 1/2″ oraz 1 otwór gwintowany
3/8″; 3 przepusty wodoszczelne wstępnie
zamontowane przez producenta; dopuszczalne
średnice kabli: przepust 3/8″ 4,6 – 7,9 mm,
przepusty 1/2″ 4,3 – 11,9 mm.

Wizjer Poliwęglanowa o grubości 9,5 mm, z powłoką
zabezpieczającą przed działaniem promieni
słonecznych Widoczny obszar obrazu: 127 mm
średnicy

Montaż
obudowy

3 otwory o średnicy 8 mm w podstawie; podstawę
montażową można obrócić o 360°

Kamera
Montaż

Wewnętrzna szyna ze szczelinami; szynę można
obrócić o 360°; Obudowa jest dostarczana z
kompletem osprzętu do montażu kamery / obiektywu

Konstrukcja Pokrywa z tłoczonego aluminium, prefabrykowana
rama aluminiowa, wizjer poliwęglanowy

Wykończenie Kolor kremowo-szary

Wymiary
(dł. x szer. x w
ys.)

591 x 134 x 153 mm

Ciężar 3,7 kg

Parametry środowiskowe

Temperatura  

Temperatura
otoczenia:

-30°C ÷ +50°C

Temperatura
wewnątrz obudowy:

-20°C ÷ +55°C

Mgła solna MIL-STD-810E, metoda 509, procedura 1

Stopień ochrony NEMA-4, IP65, typ obudowy 4

Kompatybilność elektromagnetyczna

Odporność 89/336/EEC, EN 50082-1

Emisja 89/336/EEC, EN 50081-1, klasa B

Bezpieczeństwo

CE Wymagania LVD: 73/23/EEC, EN 60065

UL UL 1409

cUL CSA 22.2, nr 1

Akcesoria

LTC 9385/00
Osłona
przeciwsłoneczna

Zabezpiecza przed bezpośrednim
nasłonecznieniem i ułatwia chłodzenie
wnętrza obudowy

LTC 9380/01
Zestaw
antywłamaniowy

Zawiera wkręty oraz narzędzia do montażu,
umożliwia zabezpieczenie maks. 5 obudów

Zamówienia - informacje

LTC 9385/60 Obudowa do zastosowań zewnętrznych
do zestawów kamera / obiektyw o maks. dł. 345 mm,
120 VAC, 60 Hz, grzejnik
Numer zamówienia LTC9385/60

LTC 9385/20 Obudowa do zastosowań zewnętrznych
do zestawów kamera / obiektyw o maks. dł. 345 mm,
24 VAC, 50 / 60 Hz, grzejnik
Numer zamówienia LTC9385/20

LTC 9385/50 Obudowa do zastosowań zewnętrznych
do zestawów kamera / obiektyw o maks. dł. 345 mm,
230 VAC, 50 Hz, grzejnik
Numer zamówienia LTC9385/50

Sprzęt

LTC 9385/00 Osłona przeciwsłoneczna
Numer zamówienia LTC9385/00

Zestaw przejściowy LTC 9381/01
NPT na PG
Numer zamówienia LTC9381/01

Zestaw antywłamaniowy LTC 9380/00
do zabezpieczenia maks. 10 obudów serii LTC 9385
Numer zamówienia LTC9380/00

2 | LTC 9385 Obudowy do zastosowań zewnętrznych



Zestaw antywłamaniowy LTC 9380/01
do zabezpieczenia maks. 5 obudów serii LTC 9385
Numer zamówienia LTC9380/01
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