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u Fabrico em alumínio fundido resistente - equivalente
a aço de calibre 10

u Instalação em tecto ou parede

u Janela em policarbonato resistente a riscos, de fácil
substituição

u Sistema ajustável de montagem de câmara

u Estilo elegante

A Série LTC 9305 é constituída por caixas de
protecção de montagem mural ou em tecto,
concebidas para serem utilizadas em prisões, parques
de estacionamento e hospitais. Estas caixas são a
escolha ideal para aplicações que requeiram controlo
seguro por CCTV.
Para maior protecção e durabilidade, o design leve em
alumínio fundido das caixas da série LTC 9305
proporciona a resistência do aço de calibre 10 com a
relação resistência/peso superiores do alumínio. A
janela de visualização é fabricada em policarbonato de
9,5 mm (0,37 pol.) transparente, tendo-lhe sido
aplicado um revestimento resistente a riscos, pode ser
facilmente substituída. A tampa amovível permite o
acesso à câmara e é protegida por um parafuso
inviolável. É fornecida uma ferramenta especial para
remoção do parafuso.
De estilo elegante, estas caixas foram criadas para
montagem no tecto ou na parede na horizontal ou na
vertical. Está disponível fechadura com chave no
painel de acesso.
Estas caixas podem ser utilizados com câmaras CCD
de formato 1/4, 1/3 e 1/2 de pol. com objectivas de
formato fixo.

Planeamento



Esquema das dimensões

Especificações Técnicas

analógicos

LTC 9305/00 Janela de visualização transparente de 9,5 mm
(0,37 pol.)

LTC 9305/01 Acesso controlado por fechadura com chave,
janela de visualização de 9,5 mm (0,37 pol.)

Especificações mecânicas

Dimensões Ver desenho

Cor Cinzento-claro

Peso 5,6 kg (12,3 lb)

Montagem 8 orifícios de 10 mm (0,41 pol.) no topo

Entrada do cabo 1 orifício de 21 mm (3/4 pol.) no topo

 2 orifícios de 13,5 mm (1/2 pol.) no topo

 Também está disponível uma entrada do cabo
aberta no topo

Montagem da
câmara

Sistema completamente ajustável, amovível, de 3
peças

Tamanho máx.
câmara +
objectiva
(A x L x P)

76 x 76 x 300 mm (3 x 3 x 11,8 pol.)

Janela Policarbonato de 9,5 mm (0,37 pol.) de
espessura resistente a riscos

Material  

   painel superior aço de elevada resistência

   tampa alumínio fundido de 6,3 mm (0,25 pol.)

Fixação da
cobertura

2 parafusos de segurança

Como encomendar

LTC 9305/00 Caixa de protecção para interior
Máxima segurança, montagem em parede ou tecto,
janela de visualização de 9,5 mm (0,37 pol.)
N.º de encomenda LTC9305/00

LTC 9305/01 Caixa de protecção para interior
Máxima segurança, montagem em parede ou tecto,
janela de visualização de 9,5 mm (0,37 pol.), com
fechadura com chave
N.º de encomenda LTC9305/01
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