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

u Instalação em Tecto ou Parede

u Janela de Policarbonato Resistente a Arranhadelas

u Sistema ajustável de montagem de câmara

u Design compacto

A série LTC 9405 é constituída por caixas de
protecção compactas de montagem em parede ou
tecto. Concebidas para aplicação em prisões, parques
de estacionamento e hospitais, estas caixas são a
solução ideal para instalações que requeiram
monitorização CCTV segura.
Para maior protecção e durabilidade, o design leve em
alumínio fundido das caixas da série LTC 9405
proporciona a resistência do aço de calibre 10 com a
relação resistência/peso superiores do alumínio. A
janela de visualização é fabricada em policarbonato
transparente de 9,5 mm (0,37 pol.), tendo-lhe sido
aplicado um revestimento resistente a riscos. Uma
tampa amovível com dobradiças, protegida por
fechadura com chave, permite o acesso fácil à câmara.
Em caso de ser necessária maior segurança, o modelo
LTC 9405/05 está disponível com uma janela de
visualização transparente de 12,7 mm (0,5 pol.). De
estilo elegante, estas caixas destinam-se à montagem
em tecto ou parede, na horizontal ou vertical.
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1 Caixa de protecção para interior compacta Série LTC 9405

Especificações Técnicas

analógicos

LTC 9405/00 Janela de visualização transparente de 9,5 mm
(0,37 pol.).

LTC 9405/01 Acesso controlado por fechadura com chave.
Janela de visualização transparente de 9,5 mm
(0,37 pol.).

LTC 9405/05 Acesso controlado por fechadura com chave.
Janela de visualização transparente de
12,7 mm (0,5 pol.).

Especificações mecânicas

Dimensões máx. da
câmara/objectiva
(C x L x A)

Aceita combinados de câmara/objectiva até
190 x 68 x 68 mm (7,5 x 2,7 x 2,7 pol.). As
dimensões incluem conectores standard. Um
BNC de ângulo recto poderá ter de ser utilizado
com algumas câmaras.

Entrada do cabo Entrada de cabos por meio de uma tubagem
PG 21 (3/4 pol.) e duas tubagens PG 13.5
(1/2 pol.) localizadas no topo da caixa. Está
também disponível uma entrada de cabo aberta
no topo da estrutura.

Janela Policarbonato transparente com acabamento
resistente a riscos. O desenho permite uma
rápida substituição.

Montagem da caixa O painel superior protegido apresenta seis
orifícios de 10 mm (0,4 pol.) para fácil
instalação.

Montagem da
câmara

Sistema de montagem amovível totalmente
ajustável em três peças.

Construção Tampa de alumínio fundido de 5,8 mm (0,23
pol.) de espessura montada num painel
superior de aço robusto - montagem através de
ferragens de aço de elevada resistência.

Concluir Cinzento-claro

Dimensões Consulte o Esquema das dimensões

Peso 2.6 kg (5,8 lb)

Como encomendar

LTC 9405/00 Caixa de protecção para interior compacta
Máx. segurança, montagem em parede ou tecto, janela
de visualização de vidro de 9,5 mm (0,37 inch)
N.º de encomenda LTC9405/00

LTC 9405/01 Caixa de protecção para interior compacta
Máxima segurança, montagem em parede ou tecto,
vidro de 9,4 mm (0,37 pol.), janela de visualização,
com fechadura com chave
N.º de encomenda LTC9405/01

LTC 9405/05 Caixa de protecção para interior compacta
Máx. segurança, montagem em parede ou tecto, janela
de 12,7 mm, com fechadura com chave
N.º de encomenda LTC9405/05
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