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u Para câmaras CCD de formato de 1/3, 1/2 ou 2/3 de
polegada

u Construção em alumínio

u Instalação fácil

u Cobertura amovível

u Aquecedor/desembaciador de janela incorporado

A Série LTC 9385 de caixas de protecção ambiental de
tamanho médio é constituída por caixas elegantes em
alumínio, concebidas para instalações de câmaras
CCD no exterior. Estas unidades compõe-se de uma
cobertura em alumínio de extrusão e de uma estrutura
em fibra de alumínio. O seu desenho único permite
ajustar a câmara quando montada, após a remoção da
cobertura. A cobertura contém um janela de
policarbonato estabilizada contra raios UV. As
unidades incluem de fábrica um aquecedor interno
controlado por termóstato. O aquecedor minimiza o
embaciamento da janela em áreas muito húmidas, ou o
congelamento em locais muito frios. A parte posterior
do sistema de acondicionamento contém três encaixes
estanques que permitem a passagem de cabos de
vídeo coaxial, alimentação de CA e cabos de controlo
da objectiva. Esta estrutura é selada por meio de
juntas circulares. A base dos sistemas de
acondicionamento permite a montagem de suportes
de rotação horizontal/vertical, módulos ajustáveis e
vários suportes para montagem em parede. Esta
estrutura destaca-se pela inclusão de um mecanismo

interno de carris com rotação independente da base,
permitindo a montagem da câmara em qualquer
ângulo.

Planeamento

Esquema das Dimensões da Série LTC 9385



Peças incluídas

Quantid
ade

Componente
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Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

N.º de modelo Entrada
nominal

Gama de tensões Potência
Nominal1)

LTC 9385/60 115 Vac
50/60 Hz

108 a 132 Vac 50 W

LTC 9385/20 24 Vac,
50/60 Hz

21,6 a 26,4 Vac 50 W

LTC 9385/50 230 Vac,
50/60 Hz

207 a 253 Vac 50 W

  

Ligações Eléctricas Bloco de terminais de três posições para
linha de alimentação. Os modelos
LTC 9385/60 e LTC 9385/50
apresentam entradas de linha para
ligações de alimentação da câmara.

Aquecedor-
-Desembaciador

Aquecedor/Desembaciador padrão de
40 Watt controlado por termóstato

1) O aquecedor requer uma potência de 40 watts.

Especificações mecânicas

Tamanho
Máximo da
Câmara/
Objectiva

Suporta câmaras até 102 L x 71 A mm
(4,0 x 2,8 pol.), objectivas até 102 L x 92 A mm
(4,0 x 3,6 pol.) e combinados de câmara/objectiva
até 345 (C) mm (13,6 pol.).

Entrada de
cabo

Dois (2) orifícios roscados NPT de 1/2 pol. e um (1)
orifício roscado NPT de 3/8 pol.. Três (3) acessórios
de fixação estanques pré-instalados. Aceita cabos
com os seguintes diâmetros: encaixe NPT de 3/8 pol.,
4,6 mm a 7,9 mm (0,181 pol. 0,312 pol.); encaixes
NPT de 1/2 pol., 4,3 mm a 11,9 mm (0,170 pol. a
0,470 pol.).

Janela Policarbonato de 9,5 mm (0,375 pol.) de espessura
com acabamento resistente a raios UV. Área de
visualização: 127 mm (5 pol.) de diâmetro.

Montagem da
caixa de
acondicionam
ento

Três (3) furos roscados de 8 mm (0,312 pol.) na
base. A base de montagem pode ser rodada num
ângulo de 360°.

Câmara
Montagem

Mecanismo interno de carris com ranhuras, o qual
pode ser rodado num ângulo de 360°. Todos os
materiais de montagem de câmara/objectiva são
fornecidos.

Construção Cobertura em alumínio extrudido, estrutura em fibra
de alumínio e janela de policarbonato.

Acabamento Creme escuro

Dimensões
(C x L x A)

Ver esquema das dimensões 591 x 134 x 153 mm
(23,3 x 5,3 x 6,0 pol.)

Peso 3,7 kg (8,2 lb)

Especificações ambientais

Temperatura  

Em temperatura
ambiente entre os

-30 °C a +50 °C (-22 °F a +122 °F)

mantém
temperaturas
interiores entre os

-20 °C e os +55 °C (-4 °F a +131 °F)

Ambientes salinos MIL-STD-810E, Método 509, Procedimento I.

Grau de protecção
da caixa

Concebida conforme a NEMA-4, IP65, Tipo de
caixa 4

Requisitos de Compatibilidade Electromagnética (CEM)

Imunidade 89/336/EEC, EN50082-1

Emissões 89/336/EEC, EN50081-1 Classe B

Segurança

CE Requisitos LVD: 73/23/EEC; EN60065

UL UL 1409

cUL CSA 22,2, N.º1

Acessórios

LTC 9385/00 Pala
de sol

Proporciona protecção contra os raios
directos do sol e arrefecimento, reduzindo a
temperatura interior da caixa.

LTC 9380/01 Kit de
protecção contra
sabotagem

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

Como encomendar

LTC 9385/50 Caixa de protecção para exterior
para câmaras/objectivas até 345 mm, 230 VCA, 50 HZ,
aquecedor
N.º de encomenda LTC9385/50

Acessórios de hardware

LTC 9385/00 Pala de sol
N.º de encomenda LTC9385/00

Kit de Conversão LTC 9381/00
NPT para PG
N.º de encomenda LTC9381/01

Kit de protecção contra vandalismo LTC 9080/00
Para sistemas de acondicionamento da série LTC
9480, para um máximo de 10 sistemas
N.º de encomenda LTC9380/00
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Kit de protecção contra vandalismo LTC 9380/01
para sistemas de acondicionamento da série LTC
9385, para um máximo de 5 sistemas
N.º de encomenda LTC9380/01
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