
Wysięgnik ścienny AXIS T91G61
Szybkie połączenia i więcej miejsca na wyposażenie

Przeznaczony dla kamer PTZ i kamer wielomodułowych wysięgnik ścienny AXIS T91G61 bezpiecznie mieści akcesoria wewnątrz swej
konstrukcji. Umożliwia szybkie i łatwe dołączanie zasilania i łącza danych przez wstępnie zamontowany kabel Ethernet ze złączem
RJ45 o stopniu ochrony IP66. Dzięki odpornej na uderzenia konstrukcji oraz materiałom sprawdzonym w otwartej przestrzeni może
być instalowany w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. AXIS T91G61 zawiera ten sam rozstaw otworów co standardowy
wysięgnik ścienny Axis PTZ, jak również rozstaw otworów pasujących do wysięgnika kamery PTZ Pelco celem łatwego przełączenia
bez potrzeby wiercenia dodatkowych otworów. Może być zamocowany na maszcie bądź w narożniku przy pomocy dodatkowego
wyposażenia.

> Miejsce na urządzenia połączeniowe, moduły zasilania pośredniego (brak w zestawie) i
pętlę serwisową

> Odporność na uderzenia, zabezpieczenie przed wodą, pyłem i korozją

> Wbudowane złącze RJ45 IP66

> Dodatkowe wykorzystanie istniejących otworów
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Wysięgnik ścienny AXIS T91G61

Informacje ogólne
Obsługiwane
produkty

AXIS Q3709-PVE
seria AXIS Q6000-E
seria AXIS P56
seria AXIS Q60
seria AXIS Q61

Obudowa aluminium z pokryciem proszkowym
kolor: biały NCS S 1002-B

Wymiary 185 × 214 × 404 mm
Masa 3,5 kg
Maks. obciążenie 30 kg
Prowadzenie
kabli

z tyłu: otwór na kabel
z dołu: 2× przepust kablowy 3/4"

Otoczenie zastosowania wewnętrzne
zastosowania zewnętrzne

Spełnione normy bezpieczeństwo
IEC / EN / UL 60950-1, IEC / EN / UL 60950-22
środowisko
IEC / EN 60529 IP66,
IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (wibracje sinusoidalne),
IEC60068-2-27 (wstrząsy), NEMA 250 typ 4X, UL 50E,
MIL-STD 810G 509.5, RoHS

Akcesoria w
komplecie

instrukcja instalacji
kabel ethernetowy ze złączem RJ45 IP66 (z przepustem)
uszczelki piankowe z paskiem silikonowym (zamontowane
fabrycznie)
złącze kątowe C13

Akcesoria
opcjonalne

1-portowy moduł zasilania pośredniego 30 W DC AXIS T81B22a
moduł zasilania pośredniego 30 W AXIS T8133a
moduł zasilania pośredniego 60 W AXIS T8134a
moduł zasilania pośredniego 60 W SFP AXIS T8154a
moduł adaptera PoE+ przez kabel koncentryczny AXIS T8642
mocowanie do masztu AXIS T91A57
wspornik narożny AXIS T91A64
adaptery korytka kablowego AXIS ACI
łącznik kabla ethernetowego do zastosowań wewnętrznych,
wąski
szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.axis.com

Gwarancja 3-letnia gwarancja firmy Axis, informacje na stronie
www.axis.com/warranty

a. Zestaw nie zawiera modułu zasilania pośredniego.

Odpowiedzialność za środowisko:
axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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