
AXIS T91B62 Parapet Mount
Para instalações em parapeitos

O AXIS T91B62 é um suporte de alumínio para montagem em parapeito que inclui o Kit de Suporte AXIS T94A01D (usado
somente com câmeras PTZ) e a Vedação para Tubos AXIS T91A6. O suporte para parapeito também é compatível com
os kits de suporte suspensos com rosca interna de 1,5" NPS e os adaptadores para conduíte Axis ACI 3/4 pol. Os cabos
podem ser passados pela parte traseira ou pela lateral com o auxílio de uma união para conduíte.

> Ambientes internos e externos

> Instalação robusta e segura

> Fácil de instalar

> Resistência a vandalismo com classificação IK10

Folha de dados



AXIS T91B62 Parapet Mount

Geral
Produtos com
suporte

Câmeras fixas Axis (requer AXIS T91A05)
AXIS Q3708-PVE/Q3709-PVE
AXIS P33 Series (requer kit de suporte suspenso específico da
câmera)
AXIS M30 Series (requer kit de suporte suspenso específico da
câmera)
AXIS P55/P56/Q60/Q61 Series

Ambiente Ambientes internos
Áreas externas

Carga máxima 15 kg (33 lb)

Encaminhamento
de cabo

Traseira: Furo para cabos
Lateral: aberturas para conduítes de cabos M20 (3/4 pol.)

Aprovações IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
EN 50581
IEC/EN 62262 IK10

Dimensões 196 x 430 x 750 mm (7 3/4 x 17 x 29 1/2 pol.)

Peso 2,9 kg (6,4 lb)

Acessórios
inclusos

Guia de Instalação
Vedação para Tubos AXIS T91A6, Kit de Suporte Suspenso AXIS
T94A01D

Acessórios
opcionais

Acopladores para cabos de rede Axis, AXIS Conduit Adapter
U-shape 30 mm A
Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte
www.axis.com

Garantia Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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