
Caixas dome AXIS T96A05-V
Caixas resistentes a vandalismo para a Série AXIS M50

As Caixas dome AXIS T96A05-V protegem a Serie de Cameras de Rede AXIS M50 onde a
minicâmera PTZ precisa de proteção.

A AXIS T96A05-V oferece proteção classificação IK10 contra

impactos e atos de vandalismo. Além disso, ela possui clas-

sificação IP66 contra entrada de poeira e jatos d'água de alta

pressão de qualquer direção.

A instalação é rápida e fácil graças à conexão Power over Ether-

net. O cabo de rede recebe proteção adicional contra violações

do suporte para teto.

O cabo de rede pode ser direcionado de três formas diferentes:

via conduíte, ao longo do teto; enrolado em uma guia de cabos

designada; através do teto.

O acoplador de cabos de rede de perfil baixo para uso interno

pode ser usado para estender o cabo de rede ao mesmo tempo

que mantém a classificação IP66 da caixa resistente a vanda-

lismo. O acoplador é instalado dentro da caixa e o cabo esten-

dido é passado pelo conduíte.

Folha de dados

> Classificações IK10 e
IP66

> Fáceis de instalar

> Design robusto

> Uso em ambientes
internos



Especificações técnicas - Caixas dome AXIS T96A05-V
Modelos Caixa dome AXIS T96A05-V branca

Caixa dome AXIS T96A05-V preta

Geral
Câmeras
compatíveis

Camera de Rede Dome PTZ AXIS M5013
Camera de Rede Dome PTZ AXIS M5014

Invólucro Base e cobertura: policarbonato
Dome: policarbonato
Almofada elástica e borracha de proteção em silicone
Anel de metal: aço com revestimento em zinco
Cor: Branco NCS S 1002-B, Preto NCS S 9000-N

Ambiente Uso em ambientes internos

Montagem Teto convencional

Condições de
operação

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)

Conformidade RoHS, CE

Aprovações EN/IEC/UL 60950-1, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10

Peso 390 g (0,9 lb)

Acessórios
inclusos

Guia de Instalação, parafusos para placa da câmera, dome com
anel, placa inferior, cobertura, almofada elástica, borrachas de
proteção de cabo na base

Acessórios
opcionais

Acoplador de cabos de rede de perfil baixo para uso interno

Há mais informações disponíveis em www.axis.com

Dimensões

www.axis.com
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