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u Tålig konstruktion i gjuten aluminium, motsvarar
3,5 mm stål

u Innertaks- eller väggmontering

u Reptåligt polykarbonatfönster

u Justerbart kamerafäste

u Kompakt design

Kamerahusen i LTC 9405-serien är konstruerade för
vägg- eller innertaksmontering i skyddsklassade
områden. Med sin anpassning för fängelser,
parkeringsgarage och sjukhus är de här kamerahusena
perfekta för tillämpningar som kräver skyddad CCTV-
övervakning.
För att ge maximalt skydd och maximal hållbarhet har
den gjutna aluminiumdesignen för
lättviktskamerahusen i LTC 9405-serien styrkan hos
3,5 mm stål, parat med det överlägsna styrka-vikt-
förhållandet hos aluminium. Fönstret är tillverkat av
9,5 mm (0,37 tum) klart polykarbonatmaterial med en
särskilt reptålig yta. Genom att lyfta upp den rörliga
kåpan med gångjärn som låses med ett nyckellås
kommer du enkelt åt kameran.
Om säkerhetskraven är ännu större finns modellen LTC
9405/05 med klart 12,7 mm (0,5 tum) fönster. De här
elegant utformade kamerahusena är konstruerade för
montering på innertak eller vågrät eller lodrät
väggmontering.
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Måttspecifikationer

Delar som medföljer

Antal Komponent

1 LTC 9405 Kamerahus för inomhusbruk

Tekniska specifikationer

Modeller

LTC 9405/00 Klart 9,5 mm (0,37 tum) fönster

LTC 9405/01 Med nyckellås. Klart 9,5 mm (0,37 tum)
fönster

LTC 9405/05 Med nyckellås. Klart 12,7 mm (0,5 tum)
fönster

Mekaniska specifikationer

Max. kamera-/
objektivstorlek
(L x B x H)

Passar kamera-/objektivkombinationer upp till
190 x 68 x 68 mm. Måtten inkluderar
standardanslutningar. Vissa kameror kan kräva
en rätvinklad BNC-kontakt.

Kabelingång Kabeldragning genom ett PG 21- (3/4 tum) och
två PG 13,5-ledningshål (1/2 tum) som kan
tryckas ut på kamerahusets ovansida. Öppen
kabelingång tillgänglig genom ovansidan.

Fönster Klart polykarbonat med en särskilt reptålig yta.
Konstruktionen gör det lätt att byta ut delar.

Kamerahusfästen Skyddad ovansida innehåller 6 stycken 10 mm
(0,4 tum) hål för enkel installation.

Kamerafäste Borttagbart fullständigt justerbart kamerafäste
i tre delar.

Konstruktion 5,8 mm (0,23 tum) gjuten aluminiumlucka som
är fäst på en övre stålpanel och hopmonterad
med kraftigt stål

Yta Ljusgrå

Mått Se Måttspecifikationer.

Vikt 2,6 kg

Beställningsinformation

LTC 9405/00 Kamerahus för inomhusbruk
För maximal säkerhet, vägg- eller innertaksmontering,
9,5 mm (0,37 tum) glas, visningsfönster
Ordernummer LTC9405/00

LTC 9405/01 Kamerahus för inomhusbruk
max. säkerhet, vägg- eller innertaksmontering, 9,4 mm
(0,37 tum) fönster, med nyckellås
Ordernummer LTC9405/01

LTC 9405/03 Kamerahus för inomhusbruk
Max. säkerhet, vägg- eller innertaksmontering,
12,7 mm (0,5 tum) fönster
Ordernummer LTC9405/03

LTC 9405/05 Kamerahus för inomhusbruk
Max. säkerhet, vägg- eller innertaksmontering,
12,7 mm (0,5 tum) fönster med nyckellås
Ordernummer LTC9405/05
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