
Folha de dados

A proteção contra vandalismo é assegurada pelos 
parafusos à prova de violações e pelas entradas de 
cabos na lateral e na parte superior, que fazem com que 
o compartimento seja bastante adequado para 
ambientes internos expostos.

Em alumínio fundido, o compartimento à prova de 
vandalismo AXIS 206/207 oferece alta resistência a 
impactos. 

O compartimento à prova de vandalismo AXIS 206/207 oferece uma solução à prova de violação 
para aplicações de segurança interna usando as câmeras de rede AXIS 206 e AXIS 207. É a 
solução ideal para cadeias, instituições, shopping centers, supermercados, escolas e prédios do 
governo.

Compartimento à prova de vandalismo aXIs 206/207
Proteção das câmeras de rede AXIS 206 e AXIS 207 contra vandalismo.

O compartimento à prova de vandalismo AXIS 206/207 
é adequado para montagem tanto em paredes como em 
tetos.

A estrutura de superfície foi projetada para agilizar e 
simplificar a instalação do compartimento. 

> Caixa à prova de 
impacto

> Parafusos à prova de 
violações

> estrutura em alumínio 
fundido

> Montagem em 
paredes internas e 
teto

> Fácil instalação



especificações técnicas – Compartimento à prova de vandalismo aXIs 206/207
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há mais informações e uma ferramenta de configuração disponíveis em  
www.axis.com/accessories
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Geral
Câmeras 
compatíveis 

Câmeras de rede AXIS 206 e AXIS 207
A AXIS 207W e a AXIS 207MW não são compatíveis

Caixa Unidade superior: Alumínio fundido
Unidade inferior: Anel revestido em alumínio fundido com domo 
em policarbonato

dimensões
(a x l)

103 x 154 mm

ambiente Interno
Montagem em teto/parede

Peso da unidade 3,0 kg incluindo proteção solar de 1,36 kg

  

dimensões

Observação: Câmera não incluída


