
GUIA DE INSTALAÇÃO
PO

RTUGUÊS
AXIS T91A61 Wall Mount

AXIS T91A62 Parapet Mount

AXIS T91A63 Ceiling Mount

AXIS T91A64 Corner Mount

AXIS T91A67 Pole Mount



Considerações legais
A vigilância por vídeo e áudio pode ser proibida por leis 
que variam de acordo com cada país. Verifique as leis de 
sua região antes de usar esse produto para finalidades de 
vigilância. Esse produto inclui uma licença de 
decodificador (1) H.264, uma licença de decodificador.
Modificações no equipamento
Esse equipamento deve ser instalado e usado 
rigorosamente de acordo com as instruções fornecidas na 
documentação do usuário. Esse equipamento não contém 
componentes cuja manutenção pode ser realizada pelo 
usuário. Alterações ou modificações não autorizadas no 
equipamento invalidarão todas as certificações 
reguladoras e aprovações aplicáveis. 
Responsabilidade
Todo cuidado foi tomado na preparação deste documento. 
Informe o escritório local da Axis sobre quaisquer 
imprecisões ou omissões. A Axis Communications AB não 
pode ser responsabilizada por nenhum erro técnico ou 
tipográfico, e reserva-se o direito de fazer alterações no 
produto e na documentação sem aviso prévio. A Axis 
Communications AB não fornece garantia de nenhum tipo 
com relação ao material contido nesse documento, 
incluindo, mas não se limitando às garantias implícitas de 
comercialização e adequação a uma determinada 
finalidade. A Axis Communications AB não deverá ser 
responsável por danos incidentais ou conseqüenciais 
relacionados ao fornecimento, desempenho ou uso deste 
material.
Suporte
Caso precise de qualquer ajuda técnica, entre em contato 
com o revendedor Axis. Se não for possível responder 
imediatamente a suas perguntas, o revendedor 
encaminhará as dúvidas por meio dos canais apropriados 
para assegurar uma resposta rápida. Caso esteja 
conectado à Internet, será possível:
• Encontrar respostas para problemas solucionados no 

banco de dados de perguntas freqüentes. Procurar por 
produto, categoria ou frases.

• Informar os problemas ao suporte Axis efetuando login em 
sua área de suporte privado.
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AXIS T91A Mounting Accessories
Este guia de instalação fornece instruções para a instalação dos acessórios de montagem para 
parede/parapeito/teto/canto/poste para câmeras de rede Axis. Para saber todos os outros aspectos 
relativos ao uso das câmeras de rede Axis, consulte o manual do usuário e o guia de instalação 
disponíveis em www.axis.com

Etapas de instalação

1. Compare o conteúdo do pacote com a lista abaixo.
2. Visão geral do hardware. Consulte a página 4.
3. Instalação do hardware:

•  Instalação do suporte para montagem em parede 
AXIS T91A61, consulte a página 6

•  Instalação do suporte para montagem em 
parapeito AXIS T91A62, consulte a página 7

•  Instalação do suporte para montagem no teto AXIS T91A63, consulte a página 9
•  Instalação do suporte para montagem em cantos AXIS T91A64, consulte a página 11
•  Instalação do suporte para montagem em poste AXIS T91A67, consulte a página 12

Conteúdo do pacote

Modelo Item

AXIS T91A61 Wall Mount Suporte de parede
Fixador de suporte

AXIS T91A62 Parapet Mount Suporte de parapeito
Fixador de suporte

AXIS T91A63 Ceiling Mount Suporte para teto
Fixador de suporte

AXIS T91A64 Corner Mount Suporte para cantos (necessita-se de AXIS T91A61)
4 parafusos M8x22

AXIS T91A67 Pole Mount Suporte vertical
Alças de aço (a ferramenta para alças de aço não é fornecida)

Importante! 
Este produto deve ser usado em 
conformidade com as leis e 
regulamentações locais.
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Visão geral do hardware

Cobertura lateral
(remova para a

Parafusos Torx T30 (4)

Adaptador suspenso

Suporte de parapeito

Cobertura lateral

Porca de segurança

Parafusos Torx T30 (4)

Adaptador suspenso

(remova para a

Suporte para teto

Cobertura lateral
(remova para a

Parafusos

Adaptador suspenso

Torx T30 (4)

colocação do cabo)

colocação do
cabo)

colocação do cabo)
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Observação:
Em algumas instalações pode ser necessário substituir os adaptadores suspensos 
fornecidos, esse processo consiste em soltar o parafuso de encosto e desparafusar o 
adaptador. Nesse caso, consulte o guia de instalação que acompanha o kit do adaptador 
suspenso.

Suporte vertical 

Alças de aço
(é necessária uma ferramenta para alças de aço

Suporte para montagem em cantos

Furo para o parafuso (superior) 

Montado
com esta parte 

Parafusos Torx T30 (3)

Compartimentos para
suportes da unidade (3)

Fio de segurança

Parafuso de encosto

Adaptador suspenso

Adaptador suspenso

- não fornecida)

Furos para
parafusos
de montagem (6)

Linguetas de

suporte

Fixador de suporte

temporário (4)

Lingueta de trava

Esta parte voltada

(ao montar
em paredes)

voltada para cima

metal para

para cima
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Instalação do hardware

Instalação do AXIS T91A61 Wall Mount
1. Consulte a seção  Visão geral do hardware, na página 4 para obter 

informações sobre as peças fornecidas.
2. Posicione o cabo de rede através ou ao longo da parede.
3. Prenda o fixador de suporte na posição desejada usando parafusos 

adequados para o material da parede e o peso da câmera e do suporte.
4. O suporte de parede pode ser enganchado temporariamente no fixador de suporte, para que 

seja possível posicionar o cabo através do suporte: 

5. Posicione os cabos necessários através do suporte de parede, prendendo-os no suporte de 
cabos.

6. Puxe a lingueta de trava e solte o suporte de parede da posição temporária.
7. Use os parafusos Torx para fixar o suporte de parede ao fixador de suporte.
8. Consulte o guia de instalação da câmera de rede para obter instruções sobre como prender a 

câmera ao suporte.

Linguetas

Mova o suporte de parede
para o lado para
suporte temporário

Deslize o suporte entre
as linguetas no fixador

Lingueta de trava

de suporte

CaboSuporte de
cabos
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Instalação do AXIS T91A62 Parapet Mount
1. Consulte a seção  Visão geral do hardware, na página 4 para obter 

informações sobre as peças fornecidas.
2. Posicione o cabo de rede através ou ao longo do telhado.
3. Prenda o fixador de suporte na posição desejada no telhado usando 

parafusos adequados para o material e o peso da câmera e do suporte. 
Instale o suporte a no máximo 80 mm (3,2 pol) da extremidade do 
telhado para que o diâmetro exterior da câmera fique alinhado à 
extremidade do telhado. Peso máximo permitido de 15 kg (33 lb).

4. Posicione os cabos necessários através do suporte de parapeito, 
prendendo-os no suporte de cabos.

Instale o fixador de suporte

Suporte de cabos

Cabo

da extremidade do telhado

Fixador de suporte

Observação: Não use o fixador de suporte
 como um apoio temporário
com o suporte do parapeito.

a no máx. 80 mm (3,2 pol)
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5. Use os parafusos Torx para fixar o suporte de parapeito ao fixador de suporte.
6. Gire o suporte e aperte a porca de segurança para travar o suporte em uma posição lateral. 

Agora a câmera pode ser instalada de forma segura em vez de permanecer suspensa sobre a 
extremidade do telhado. A porca de segurança vem solta na entrega para essa finalidade.

7. Consulte o guia de instalação da câmera de rede para obter instruções sobre como prender a 
câmera ao suporte.

8. Gire o suporte para a posição correta e aperte a rosca de segurança com firmeza.

Observações:
• Em algumas instalações pode ser necessário substituir os adaptadores suspensos fornecidos, esse 

processo consiste em soltar o parafuso de encosto e desparafusar o adaptador. Nesse caso, consulte o 
guia de instalação que acompanha o kit do adaptador suspenso.

Porca de segurança

Fio de segurança

Parafusos Torx T30 (3)

Compartimentos para

Parafusos Torx T30 (4)

Gire lateralmente para
instalar a câmera

suportes da unidade (3) 
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Instalação do AXIS T91A63 Ceiling Mount
1. Consulte a seção  Visão geral do hardware, na página 4 e a página 5 para 

obter informações sobre as peças fornecidas.
2. Posicione o cabo de rede através ou ao longo do teto.
3. Prenda o fixador de suporte na posição desejada no teto usando parafusos 

adequados para o material do teto e o peso da câmera e do suporte. Peso 
máximo permitido - 15 kg (33 lb).

4. Posicione os cabos necessários através do suporte de teto, prendendo-os no suporte de cabos.

Observação: Não use o fixador de suporte
 como um apoio temporário
com o suporte do teto.
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5. Use os parafusos Torx para fixar o suporte de teto ao fixador de suporte.

6. Consulte o guia de instalação da câmera de rede para obter instruções sobre como prender a 
câmera ao suporte.

Parafusos Torx (4)
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Instalação do AXIS T91A64 Corner Mount
1. Consulte a seção  Visão geral do hardware, na página 4 para obter 

informações sobre as peças fornecidas.
2. Prenda o suporte para cantos na posição desejada usando parafusos 

adequados para o material da parede e o peso da câmera e do suporte.
3. Prenda o fixador de suporte (não incluído) ao suporte para cantos usando 

os parafusos fornecidos. 
4. O suporte de parede (não incluído) pode ser enganchado temporariamente no fixador de 

suporte, para que seja possível direcionar o cabo através do suporte:

Observação:
O fixador de suporte e o suporte de parede (AXIS T91A61) são necessários para a instalação, 
mas devem ser comprados separadamente, veja a tabela na seção  Conteúdo do pacote, na 
página 3.

5. Posicione os cabos necessários através do suporte de parede, prendendo-os no suporte de 
cabos.

6. Pressione a lingueta de trava e solte o suporte de parede da posição temporária.
7. Use os parafusos Torx para fixar o suporte de parede ao fixador de suporte.
8. Consulte o guia de instalação da câmera de rede para obter instruções sobre como prender a 

câmera ao suporte.

Linguetas

Mova o suporte de parede
para o lado para
suporte temporário

Deslize o suporte entre
as linguetas no fixador de suporte

Lingueta de trava
Suporte de parede

Suporte de cantos

Fixador
de suporte

CaboSuporte de
de cabos



Página 12 AXIS T91A  Guia de instalação 
Instalação do AXIS T91A67 Pole Mount
1. Consulte a seção  Visão geral do hardware, na página 4 e a página 5 

para obter informações sobre as peças fornecidas.
2. Posicione os cabos necessários através do suporte, prendendo-os no 

suporte de cabos.
3. Use as alças de aço fornecidas para fixar o suporte ao poste e aperte-

as com uma ferramenta para alças de aço (não fornecida).

4. Consulte o guia de instalação da câmera de rede para obter instruções sobre como prender a 
câmera ao suporte.

CaboSuporte
de cabos

Suporte
de cabos

Suporte para

Alças de aço

montagem em poste
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Dados técnicos
AXIS T91A61 
Wall Mount 

AXIS T91A62 
Parapet Mount

AXIS T91A63 
Ceiling Mount 

AXIS T91A64 
Corner Mount 

AXIS T91A67 
Pole Mount

Tamanho 
L x A x P
mm (pol)

140 x 200 x 270
(5,6 x 8 x 10,7)

470 x 754 x 138
(18,5 x 29,7 x 5,4)

195 x 750 x 138
(7,7 x 29,5 x 5,4)

345 x 200 x 185
(13,6 x 8 x 7,3)

140 x 200 x 270
(5,6 x 8 x 10,7)

Peso em g (lb) 1450 (3,2) 2900 (6,4) 2000 (4,4) 1250 (2,8) 1220 (2,7)

Peso máximo 
suportado
em kg (lb)

15 (33) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 15 (33)

Material Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio

Código de 
cores

NCS S 1002-B NCS S 1002-B NCS S 1002-B NCS S 1002-B NCS S 1002-B

Diâmetro dos 
furos de 
montagem
mm (pol)

9 (0,35) 9 (0,35) 9 (0,35) 10 (0,4) -

Tamanho do 
poste
mm (pol)

- - - 80–150 (3–6)



Fixador de suporte

96 mm (3,8 pol)

124
m

m
 (4,9

pol)

118 mm (4,6 pol)

183
m

m
 (7,2

pol)
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