
AXIS T94V01C
A instalação de câmeras de costas uma para a outra ficou fácil

O AXIS T94V01C Dual Camera Mount é um acessório altamente versátil que permite a instalação de duas câmeras Axis
de costas uma para a outra para proporcionar cobertura panorâmica. Ela é compatível com uma ampla variedade de
câmeras de rede Axis, incluindo câmeras dome, câmeras de caixa e câmeras bullets. Ele pode ser usado facilmente com
diversos acessórios de montagem Axis com interface com rosca NPS de 1,5 pol. para montagem em paredes, postes e
no teto. O T94V01C possui classificação IK10 para resistência a impactos, o que garante proteção contra vandalismo.
Ele é adequado para uso em ambientes internos e externos. Observação: Para garantir a estabilidade física, não use o
AXIS T94VO1C em instalações com uma única câmera.

> Economize tempo ao instalar várias câmeras Axis

> Faça menos furos nas paredes

> Compatível com uma ampla variedade de câmeras e suportes Axis

> Design robusto e resistente a impactos

> Adequado para uso em ambientes internos e externos

Folha de dados



AXIS T94V01C

Geral
Produtos com
suporte

Compatível com uma ampla variedade de câmeras Axis. Para
modelos específicos, consulte o seletor de acessórios em
www.axis.com/products/accessory-selector

Carga máxima 10 kg (22 lb)

Encaminhamento
de cabo

Interno

Invólucro Suporte: alumínio resistente a impactos
Placas de cobertura: plástico resistente a UV
Cor: branco NCS S 1002-B

Ambiente Ambientes internos
Áreas externas

Sustentabilidade Sem PVC

Aprovações Segurança
IEC/EN/UL 62368-1

Dimensões Altura: 250 mm (9 13/16 pol.)
Largura: 36 mm (1 17/16 pol.)
Diâmetro: 200 mm (7 7/8 pol.)

Peso 800 g (1,8 lb)

Acessórios
inclusos

Porca autotravante
Prendedores de cabos

Acessórios
necessários

Suportes Axis com rosca "NPS" de 1,5 pol.

Acessórios
opcionais

AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5"

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

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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