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u För 1/4-, 1/3- och 1/2-tums CCD-kameror

u Genomgående kabeldragning

u Konstruerad av aluminium och avancerad plast

u Enkel installation

u Kameran lättillgänglig

Kamerahusen i LTC 9488-serien är eleganta kamerahus
för inomhusbruk. De här kamerahusena uppfyller
kundens krav på attraktiva kamerahus som är både
kostnadseffektiva och enkla att installera. De finns i
flera olika storlekar som passar en rad olika kameror
och objektiv.

Funktioner

Konstruktionen av de här kamerahusena är unik. Det
enda du behöver göra för att komma åt kameran och
objektivet fullständigt är att ta bort två låsskruvar och
skjuta av locket. Det gör att du kommer åt
kamerakontrollerna och objektivet när kameran är
monterad på plats. Ström-, video- och
objektivkontrollkablar kan dras genom de vattentäta
genomföringarna längst ned på kamerahusets baksida
eller genom fästplattan. Vanliga fästen och J-fästen för
genomgående kabeldragning finns för kamerahusen så
att du helt kan dölja kablarna.
Kamerahusenas bottenplatta gör att du kan fästa dem
på panorerings-/vinkelleder, justerbara kulleder och
olika väggfästen.

Installations-/konfigurationsanteckningar

LTC 9488/00 Kamerahus för inomhusbruk

Delar som medföljer

Antal Komponent

1 LTC 9488/00 Kamerahus för inomhusbruk

Tekniska specifikationer

Elektriskt

Modellnumm
er

Förinstallerad
värmare eller
värmare/fläkt

Volt / Ström
V/W

Kameramodel
ler med dessa
spänningsvär

den

Enheter för inomhusbruk

LTC
9488/00

- - 24 V AC
115 V AC
230 V AC

Mekaniska specifikationer

Maximal kamera och objektivstorlek:

LTC 9488/00
(BxHxL)

71 x 71 x 356 mm

Kabelingång

9488/00



Tre (3) vattentäta fästen på baksidan, två (2) för kabeldiameter från 4,3
till 11,9 mm, en (1) för kabeldiameter från 4,6 till 7,9 mm. Två (2)
nedre genomgående vattentäta fästen för kabeldiameter från 4,6 till
7,9 mm.

Fönster 3 mm (0,12 tum) tjock UV-tålig polykarbonat.

Kamerahusfästen Fyra (4) tillgängliga 1/4-20 gängade hål Endast en
uppsättning med två hål behövs för montering.

Kamerafäste Kamerahållare som kan tas bort Monteras med två
skruvar

Konstruktion Aluminiumlock, aluminiumbas, aluminiumfäste,
täcklock i polykarbonat, glasfiberförstärkta hättor
i polykarbonat, neoprenpackning,
etylenpropylentätning och rostfritt stål.

Yta Mörkt rökfärgad.

Mått Se bild

Vikt (cirka) 3,2 kg

Miljö

Saltmiljö MIL-STD-810E, metod 509, procedur 1

Kapslingsskydd IP65, konstruerad enligt NEMA-4

Elektromagnetisk kompatibilitet

Säkerhet UL, cUL, CE

Tillbehör

Solskydd Ger skydd från direkt solljus och ger förbättrad kylning
som minskar kamerahusets interna temperatur.

LTC 9088/01 För kamerahusen i LTC 9488-serien

LTC9080/00
Manipuleringsskyddsp
aket

Innehåller tio (10) skruvar och
insättningsverktyg som
manipuleringsskyddar fem (5) kamerahus.

LTC9215/00 Fäste Fäste för genomgående kabeldragning som
passar kamerahuset HSG 9483 och
kamerahusen i LTC 9480- och LTC 9488-
serien.

LTC 9215/00S Fäste Genomföringsfäste till fot för kamerahuset
för HSG 9483, LTC 9480 och LTC 9488.

LTC9219/01 J-fäste J-fäste för genomgående kabeldragning för
montering av kamerahusen på innertak.

Tänkbara tillämpningar:

 LTC 9488/00

Kameramodell Objektiv

LTC 0335
 

Fast/Justerbar/Zoom

LTC 0355 Fast/Justerbar/Zoom

LTC 0435
 

Fast/Justerbar/Zoom

LTC 0455 Fast/Justerbar/Zoom

Beställningsinformation

LTC 9488/00 Kamerahus för inomhusbruk
för kamera-/objektivkombination på upp till 356 mm
(14 tum)
Ordernummer LTC9488/00
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