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

u Instalação em esquina

u Janela de policarbonato resistente a riscos

u Sistema ajustável de montagem de câmara

u Estilo elegante

A série LTC 9303 é constituída por caixas de
protecção de montagem em esquina, desenhadas para
aplicações como 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 9303
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.), tendo-lhe sido aplicado um
revestimento resistente a riscos. Um painel de botões
amovível permite o acesso à câmara, sendo fixado por
três parafusos invioláveis. É fornecida uma ferramenta
especial para remoção do parafuso.
De estilo elegante, estas caixas dispõem de uma
tampa superior, destinando-se a serem montadas em
esquinas integradas no tecto. Ao colocar a tampa
superior do LTC 9313/00 permite a montagem da
caixa abaixo da linha do tecto. Está também disponível
uma fechadura com chave no painel de acesso.
Estas caixas podem ser utilizadas com câmaras CCD
de formato 1/4, 1/3 e 1/2 de polegada com objectiva
CS de formato fixo.
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Esquema das dimensões

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 Caixa de protecção para interior Série LTC 9303

Especificações Técnicas

Ethernet

LTC 9303/00 Janela de visualização transparente de 9,5 mm
(0,37 pol.)

LTC 9303/01 Janela de visualização transparente de 9,5 mm
(0,37 pol.) com acesso controlado por
fechadura e chave

LTC 9303/02 Janela de visualização colorida de 9,5 mm
(0,37 pol.)

LTC 9303/03 Janela de visualização transparente de
12,7 mm (0,50 pol.)

LTC 9303/04 Janela de visualização colorida de 9,5 mm
(0,37 pol.) com acesso controlado por
fechadura e chave

LTC 9303/05 Janela de visualização transparente de
12,7 mm (0,5 pol.) com acesso controlado por
fechadura e chave

Especificações mecânicas

Tamanho Máximo
da Câmara/
Objectiva

A caixa aceita combinados de câmara/objectiva
até 267 C x 102 L x 76 A mm
(10,5 x 4,0 x 3,0 in) com câmaras CCD de
formato 1/4, 1/3 e 1/2 de polegada. As
dimensões incluem conectores

Conectores

Entrada de cabo Entrada de cabos por meio de uma tubagem
PG 21 (3/4 de polegada) localizada em ambos
os lados da parte de trás da caixa. Entrada de
cabo disponível também através do topo da
estrutura.

Janela Policarbonato de 9,5 mm (0,37 pol.) de
espessura com acabamento resistente a riscos.
O desenho permite uma rápida substituição.

Montagem da caixa
de
acondicionamento

O painel traseiro protegido contém oito
orifícios de 10 mm (0,406 pol.) para fácil
instalação.

Montagem da
câmara

Sistema de montagem amovível totalmente
ajustável em três peças.

Construção Tampa frontal de alumínio fundido de 6,3 mm
(0,25 pol.) de espessura montada num painel
traseiro de aço robusto - montagem através de
material de aço de elevada resistência. Painel
de acesso fixado por meio de três parafusos de
segurança.

Acabamento Cinzento claro

Dimensões Consulte o Esquema das dimensões

Peso 7,7 kg (17 lb)

Como encomendar

LTC 9303/00 Caixa de protecção para interior
Máxima segurança, montagem em esquina, janela de
visualização transparente de 9,5 mm (0,37 pol.)
N.º de encomenda LTC9303/00

LTC 9303/01 Caixa de protecção para interior
Máxima segurança, montagem em esquina, janela
transparente com fechadura com chave
N.º de encomenda LTC9303/01

LTC 9303/04 Caixa de protecção para interior
Máxima segurança, montagem em esquina, janela de
visualização colorida de 9,5 mm (0,37 pol.)
N.º de encomenda LTC9303/04

Acessórios de hardware

LTC 9313/00 Tampa superior inclinada
para caixas da série LTC 9303
N.º de encomenda LTC9313/00
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