
AXIS T94S02L Recessed Mount
Instalação no teto simples e fácil

O AXIS T94S02L Recessed Mount permite a instalação simples, elegante e discreta de câmeras dome fixas internas Axis
no teto. Ele possui um design de fixação no teto com um único parafuso (patente pendente), o que torna a instalação
rápida e fácil sem que seja necessário remover a placa do teto. A câmera dome fixa Axis conectada ao suporte de
embutir é integrada no teto, revelando somente a dome da câmera e o anel de cobertura de perfil baixo.

> Suporte com custo acessível para câmeras dome fixas Axis

> Instalação em teto rebaixado rápida e fácil

> Possibilita vigilância por vídeo discreta e elegante

Folha de dados



AXIS T94S02L Recessed Mount

Geral
Produtos com
suporte

AXIS M3057-PLVE
AXIS M3058-PLVE

Invólucro Material: plástico
Cor: Branco NCS S 1002-B

Sustentabilidade Sem PVC

Montagem Embutido em paredes ou tetos

Ambiente Ambientes internos

Condições de
armazenamento

-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Aprovações Segurança
IEC/EN/UL 62368-1
Ambiente
IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 62262 IK08, REACH, WEEE

Dimensões Altura dentro do teto/parede:
126 mm (4 61/64 pol.)
Altura fora do teto/parede (incluindo a câmera):
37 mm (1 29/64 pol.)
Diâmetro fora do teto/parede:
ø 179 mm (7 3/64 pol.)
Diâmetro do recorte no teto/parede:
ø 160 mm (6 19/64 pol.)

Peso 292 g (0,64 lb)

Carga máxima 1 kg (2,2 lb)

Acessórios
inclusos

Guia de instalação

Acessórios
opcionais

AXIS Safety Wire 3 m
Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte
axis.com

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

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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