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u Para câmaras CCD de 1/4, 1/3 e 1/2 pol.

u Opção de Cablagem directa

u Construído em alumínio e polímero avançado

u Instalação fácil

u Total Acessibilidade à Câmara

As caixas da série LTC 948x possuem um design
inteligente para utilização no exterior. Estas caixas
satisfazem as exigências dos consumidores referentes
a caixas atractivas que sejam económicas e fáceis de
instalar. Estão disponíveis em vários tamanhos de
modo a poderem ser aplicadas num vasto conjunto de
câmaras e objectivas.

Funções

O design destas caixas é único. Para retirar a tampa e
expor totalmente a câmara e a objectiva apenas tem
de desaparafusar dois parafusos prisioneiros. o que
permite o acesso a todos os controlos da câmara e
objectiva quando a câmara está montada. Os cabos de
alimentação, vídeo e controlo da objectiva podem ser
encaminhados por meio de acessórios de fixação
estanques na parte de trás da caixa, ou através da
base de montagem. Encontram-se disponíveis
suportes directos e suportes de montagem em J para
a total ocultação da cablagem.
A base das caixas permite a montagem de suportes de
rotação horizontal/vertical, cabeças ajustáveis e vários
suportes para montagem em parede.

Estas caixas de construção robusta estão disponíveis
com um aquecedor pré-instalado ou com um
aquecedor e ventilador pré-instalados. O aquecedor
mantém a temperatura interior da caixa em ambientes
de baixas temperaturas e o conjunto aquecedor/
ventilador minimiza o embaciamento em locais muito
húmidos, alargando os limites das temperaturas.
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Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

N.º de modelo Aquecedor
ou

aquecedor
/ventilador

pré-
-

instalado1)

Tensão / Potência Modelos de
câmara com

estas tensões
nominais

Unidades de exterior

LTC 9480/xx
2

- - 24 Vac

LTC 9488/xx
2

- - 24 Vac 115 Vac
230 Vac

Unidades de exterior

LTC 9480/20
2)

Aquecimento 24/15 V/W 24 Vac

LTC 9488/20 Aquecimento 24/40 V/W 24 Vac

LTC 9488/21 Aquecedor/
Ventilador

24/42 V/W 24 Vac

LTC 9488/50 Aquecimento 230/40 V/W 230 Vac

LTC 9488/60 Aquecimento 115/40 V/W 115 Vac

LTC 9488/61 Aquecedor/
Ventilador

115/45 V/W 115 Vac

1. Os aquecedores e ventiladores de todos os modelos funcionam a 50/60 Hz.

2. Disponível com suporte para montagem em parede; adicione sufixo “MT”.

Especificações mecânicas

Dimensões máximas da câmara e objectiva (L x A x C):

LTC 9480/20 68 x 58 x 197 mm (2,68 x 2,6 x 7,75 pol.)1

LTC 9488/20 71 x 71 x 356 mm (2,8 x 2,8 x 14,0 pol.)1

LTC 9488/50 71 x 71 x 356 mm (2,8 x 2,8 x 14,0 pol.)1

LTC 9488/60 71 x 71 x 356 mm (2,8 x 2,8 x 14,0 pol.)1

LTC 9488/21 71 x 71 x 318 mm (2,8 x 2,8 x 12,5 pol.)2

LTC 9488/61 71 x 71 x 318 mm (2,8 x 2,8 x 12,5 pol.)2

1. Com aquecedor

2. Com aquecedor e ventilador

Entrada do cabo

Caixa de protecção para exterior Série LTC 9480

Dois (2) acessórios de fixação para a traseira estanques suportam
diâmetros de cabo entre os 4,3 mm e os 11,9 mm (0,17 pol. a
0,47 pol.). Dois acessórios de fixação estanques na base do sistema
suportam diâmetros de cabo entre os 4,6 mm e os 7,9 mm (0,18 pol. a
0,31 pol.).

Caixa de protecção para exterior Série LTC 9488

Três (3) acessórios de fixação para a traseira estanques, dois (2) dos
quais suportam diâmetros de cabo entre os 4,3 mm e os 11,9 mm (0,17
pol. a 0,47 pol.) e um (1) suporta diâmetros de cabo entre os 4,6 mm e
os 7,9 mm (0,18 pol. a 0,31 pol.). Dois acessórios de fixação estanques
na base do sistema suportam diâmetros de cabo entre os 4,6 mm e os
7,9 mm (0,18 pol. a 0,31 pol.).

Janela Policarbonato estabilizado contra raios UV com 3
mm de espessura (0,12 pol.).

Montagem da
caixa

Disponíveis quatro (4) orifícios roscados de
1/4-20. Apenas um conjunto de dois é necessário
para a montagem.

Montagem da
câmara

Suporte para câmara amovível. Montagem por
meio de dois parafusos.

Construção Cobertura de alumínio, base de alumínio, suporte
de montagem de alumínio, placa de face de
policarbonato, capas terminais de policarbonato
reforçado, junta de neoprene, vedação de etileno-
-propileno e todas as ferragens em aço inoxidável.

Concluir Creme escuro.

Dimensões Ver desenhos.
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Peso (aprox.) Série LTC 9480:1,4 kg (3 lb)

 Série LTC 9488:3,2 kg (7 lb)

Aspectos ambientais

Temperatura A uma temperatura exterior de –40 °C a 50 °C (–
40 °F a 122 °F), mantém a temperatura interior
entre os –20 °C e os 55 °C (–4 °F a 131 °F) com o
aquecedor/ventilador.

Ambientes salinos MIL-STD-810E, método 509,
procedimento 1.

Grau de protecção da
caixa

IP65, concebida de acordo com a norma
NEMA-4

Compatibilidade electromagnética

Segurança UL, cUL, CE

Acessórios

Pala de sol Proporciona protecção contra os raios directos do sol e
arrefecimento, reduzindo a temperatura interna da
caixa. Recomenda-se a sua utilização em caixas no
exterior.

LTC 9083/01S Para caixas da série LTC 9480

LTC 9088/01 Para caixas da Série LTC 9488

LTC 9080/00 Kit de
protecção contra
sabotagem (tamper)

Inclui dez (10) parafusos e ferramenta de
inserção para implementar protecção contra
sabotagem (tamper) para cinco (5) caixas.

LTC9215/00 Suporte
de montagem

Acessório para montagem directa ligado à
base da caixa para caixas da série LTC 9483,
LTC 9484 e LTC 9488.

LTC 9215/00S
Suporte de montagem

Acessório para montagem directa ligado à
base da caixa para caixas da série LTC 9480.

LTC 9219/01 Suporte
de montagem em J

O suporte de montagem directa em J permite
a montagem da caixa no tecto.

LTC 9480/20 HTR
Aquecedor

Aquecedor de 15 W para LTC 9480/00.

Sugestões de Aplicação:

 LTC 9480 LTC 9488

Modelo de Câmara Objectiva Objectiva

LTC 0335 Fixa/Varifocal Fixa/Varifocal/Zoom

LTC 0355 Fixa/Varifocal Fixa/Varifocal/Zoom

LTC 0435 Fixa/Varifocal Fixa/Varifocal/Zoom

LTC 0455 Fixa/Varifocal Fixa/Varifocal/Zoom

Como encomendar

LTC 9480/20 Caixa de protecção para exterior
para câmaras/objectivas até 7 polegadas, diâmetro de
3 polegadas, 24 Vac, 50/60 HZ, aquecedor
N.º de encomenda LTC9480/20

LTC 9488/20 Caixa de protecção para exterior
para câmaras/objectivas até 14 pol., 24 Vac, 50/60 HZ,
aquecedor
N.º de encomenda LTC9488/20

LTC 9488/21 Caixa de protecção para exterior
para câmaras/objectivas até 13 pol., 24 Vac, 50/60 HZ,
aquecedor, ventilador
N.º de encomenda LTC9488/21

LTC 9488/50 Caixa de protecção para exterior
para câmaras/objectivas até 14 pol., 230 Vac, 50 Hz,
aquecedor
N.º de encomenda LTC9488/50

Acessórios de hardware

LTC 9219/01 Suporte de montagem directa em J
para 15 pol., 9 kg (20 lb) de carga máx., para caixas da
série LTC 938x e LTC 948x, acabamento cinzento-claro
N.º de encomenda LTC 9219/01

LTC 9215/00 Suporte de montagem
Suporte de parede para as caixas LTC/HSG 948x,
HSG9583 e UHI/UHO
N.º de encomenda LTC9215/00

LTC 9215/00S Suporte de montagem
Suporte de parede curto para as caixas LTC/HSG
948x, HSG9583 e UHI/UHO
N.º de encomenda LTC9215/00S

LTC 9083/01S Pala de sol
para caixas da série LTC 9480
N.º de encomenda LTC9083/01S

LTC 9088/01 Pala de sol
para caixas da série LTC 9488
N.º de encomenda LTC9088/01

LTC 9080/00 Kit de protecção contra sabotagem (tam-
per)
para caixas da série LTC 9480, para um máximo de 5
caixas
N.º de encomenda LTC9080/00

LTC 9383/00 Pala de sol
N.º de encomenda LTC9383/00

LTC 9388/00 Pala de sol
N.º de encomenda LTC9388/00

TC1366 Pala de sol
Caixas de 22-26 pol. com diafragma de 6 pol.
N.º de encomenda TC1366
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TC1366‑21 Pala de sol
Caixas de 15 pol. com diafragma de 6 pol.
N.º de encomenda TC1366-21
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