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Os suportes de câmaras de interior MTC-S1001 e
MTC-G1001 foram especificamente desenhados para
as câmaras Dinion da Bosch. A MTC-S1001 possui um
acabamento prateado e funciona com a série DinionXF.
Além de ser altamente atraente, o revestimento
prateado está em conformidade com as normas UN-D-1235 e resiste a substâncias químicas. A MTC-G1001 existe num tom clássico de cinzento para
complementar todos os outros modelos Dinion.
Ambos os suportes de câmaras são leves e
extremamente robustos - podem suportar um esforço
de tracção de até 250 N quando montados com os
parafusos incluídos. Quando instalados com as anilhas
adicionais, os Suportes de câmaras podem suportar
um esforço de tracção de até 430 N antes de
quebrarem ou antes de os orifícios de fixação serem
danificados*.
Os suportes MTC-S1001 e MTC-G1001 são fáceis de
instalar – todos os acessórios de montagem estão
incluídos. Uma discreta abertura na base de cada veio
permite que um cabo seja facilmente conduzido até à
câmara. Todos os suportes de câmaras foram
concebidas especificamente para a gama Dinion da
Bosch, e com cabeças de montagem que podem ser

u

Criado para as câmaras Dinion da Bosch

u

Versões que complementam todos os modelos
Dinion e DinionXF

u

Construção robusta e leve

u

Construção com cabos directos

u

Design atraente e versátil

rodadas em 360° e inclinadas em 180°, oferecem o
máximo de flexibilidade de ajuste. Os suportes de
câmaras estão disponíveis em caixas de 5 unidades
para conveniência do cliente.
* Com base nos resultados dos testes de cada modelo

Especificações Técnicas
MTC-G1001 Suporte Económico para Montagem em
Parede (para Dinion)
Carga máxima

15 kg (33 lb)

Base de montagem

Ajustável; rotação horizontal de 360°, rotação
vertical de 180°

Parafuso de
montagem

Padrão, 1/4-20

Material de
montagem

Parafusos e ganchos de fixação à parede de
plástico

Acabamento

Branco sujo/cinzento semibrilhante

Peso

100 g (0,22 lb)
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MTC-S1001 Suporte Económico para Montagem em
Parede (para DinionXF)
Carga máxima

15 kg (33 lb)

Base de montagem

Ajustável; rotação horizontal de 360°, rotação
vertical de 180°

Parafuso de
montagem

Padrão, 1/4-20

Material de
montagem

Parafusos e ganchos de fixação à parede de
plástico

Acabamento

Prateado

Peso

100 g (0,22 lb)

Como encomendar
MTC‑G1001 Suporte para câmara para montagem em parede no interior

Suporte para montagem em parede de câmara de
interior Dinion, branco sujo, 5 unidades
N.º de encomenda MTC-G1001
MTC‑S1001 Suporte para câmara para montagem em parede no interior

Suporte para montagem em parede de câmara de
interior DinionXF, prateado, 5 unidades
N.º de encomenda MTC-S1001
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