
AXIS 291 1U Video Server Rack
Taxa de quadros completa, solução de prateleira de codificador de
vídeo de alta densidade

AXIS 291 1U é um chassis de montagem de prateleira para lâminas de codificador de vídeo. Combina alta confiabilidade
e funcionalidade com instalação rápida, flexível e profissional. O chassis suporta até 3 lâminas de codificador trocáveis
e substituíveis. O chassis oferece comunicação serial e conectores de E/S atrás de cada encaixe. Tem uma única conexão
de rede juntamente com força integrada para instalação simples. É projetado para funcionalidade melhorada e rápida
substituição das unidades. Não há necessidade de desligar ao instalar ou trocar as lâminas.

> Até 3 lâminas trocáveis e substituíveis

> Instalação rápida e profissional

> Sistema ampliável

> Fonte de energia integrada

Folha de dados



AXIS 291 1U Video Server Rack

Geral
Produtos com
suporte

Lâminas do codificador:
AXIS Q7436, AXIS Q7414, AXIS Q7406, AXIS P7224, AXIS 240Q,
AXIS 241Q, AXIS 243Q, AXIS 241S
Lâmina Ethernet sobre coaxial:
AXIS T8646

Entrada para
expansão

3 encaixes para lâminas de codificador de vídeo Axis

Invólucro Revestimento de metal para montagem independente ou em
prateleira

Alimentação 100–240 V DC, 1,9 A máx 80 W

Conectores Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, RJ-45 (Gigabit
Ethernet)
3x blocos de terminal de E/S: 4 entradas de alarme, 4 saídas,
RS-485/422 half-duplex

Condições de
operação

0 °C to 45 °C (32 °F para 113 °F)
Umidade 20–80% RH (não condensante)

Aprovações EN 55022 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B,
VCCI Classe B, AS/NZ CISPR 22, ICES-003, ITE, UL, cUL,
EN 60950-1, EN 62368-1, Certificado CB, KTL

Dimensões Altura: 140 mm (5,5 pol.)
Largura: 420 mm (16,5 pol.)
Profundidade: 550 mm (21,6 pol.)

Peso 3700 g (8,2 lb) excluindo as lâminas

Acessórios
inclusos

Guia de instalação, kit de montagem, cabo de força AC, blocos
de terminal de 12 pinos

Idiomas Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês
simplificado, japonês, coreano, português, polonês, chinês
tradicional

Garantia Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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