
AXIS T94N01G Pole Mount
Do montażu w wymagającym środowisku

AXIS T94N01G Pole Mount przeznaczony jest do stosowania z kamerami i jednostkami pozycjonującymi oraz szafami serii AXIS
T98A. Można go łatwo regulować, pasuje więc do słupów o średnicy od 100 do 410 mm (od 4 do 16 cali). AXIS T94N01G to uchwyt
wykonany ze stali nierdzewnej do zastosowań morskich (SUS 316L) i można go stosować w instalacjach podziemnych, morskich
oraz w środowisku o wysokim ryzyku korozji. Uchwyt do słupów ma stopień ochrony przed uderzeniem IK10, co chroni go przed
wandalizmem. Wyposażono go w szczelną osłonę tylnej pokrywy i kabla, co zabezpiecza go przed przedostawaniem się do wewnątrz
owadów.

> Stal nierdzewna klasy morskiej (SUS316L) do stosowania w trudnych warunkach

> Odporny na uderzenia (IK10), aby zapobiegać wandalizmowi

> Gumowe uszczelnienie zapobiegające przedostawaniu się do wnętrza owadów

> Solidny i bezpieczny

> Pasuje do kamer i jednostek pozycjonujących Axis

Karta katalogowa



AXIS T94N01G Pole Mount

Informacje ogólne
Obsługiwane
produkty

AXIS T94J01A Wall Mount
AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount
AXIS T98A-VE Cabinet Series

Materiał Powlekana proszkowo stal nierdzewna SUS 316L
Kolor: biały (NCS S 1002-B)

Zrównoważony
rozwój

Wolny od związków PCW

Otoczenie Wewnątrz pomieszczeń
Na zewnątrz pomieszczeń

Warunki
przechowywania

Od -45°C do 70°C (od -49°F do 158°F)

Spełnione normy Bezpieczeństwo
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
Środowisko
NEMA 250 typ 4x, IEC 62262 IK10, RoHS, REACH, WEEE

Wymiary 49 x 231 x 226 mm (1,9 x 9,1 x 8,9 in)

Masa 1,7 kg (3,7 lb)
Maks. obciążenie 25 kg (55,1 lb)
Prowadzenie
kabli

Z tyłu: wpust kablowy

Akcesoria w
komplecie

Podręcznik montażu
Opaski ze stali nierdzewnej 1450 mm (57 cali), 3 sztuki
Uszczelka zabezpieczająca przed owadami (na 4 kable)
Uszczelka C M20
Śruba ustalająca

Akcesoria
opcjonalne

Opaski ze stali nierdzewnej 700 mm (28 in), 1 para
Opaski ze stali nierdzewnej 570 mm (22 in), 1 para
Więcej akcesoriów znajduje się na stronie axis.com

Gwarancja 3-letnia gwarancja Axis: axis.com/warranty

Odpowiedzialność za środowisko:
axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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