
AXIS T91B57
Para instalações resistentes em postes

O AXIS T91B57 Pole Mount é um suporte de alta qualidade para montagem em postes para uso com alguns modelos de
suportes de parede AXIS T91 e AXIS T98A Cabinet Series. Ele pode ser facilmente ajustado para postes com diâmetros
entre 100 – 410 mm (4 – 16 pol.). O suporte possui classificação IK10 para resistência a impactos, o que garante proteção
contra vandalismo. A parte traseira é fechada e ele conta com uma gaxeta para cabos, o que significa que ele também
é protegido contra infestação de insetos.

> Uso em ambientes internos e externos

> Resistência a impactos para prevenir vandalismo (IK10)

> Gaxeta para cabos à prova de insetos

> Robusto e seguro

Folha de dados



AXIS T91B57

Geral
Produtos com
suporte

AXIS T91G61 Wall Mount
AXIS T91H61 Wall Mount
AXIS T98A-VE Cabinet Series
AXIS A9188-VE Network I/O Relay Module

Diâmetro do
poste

100 – 410 mm (4 – 16 pol.)

Carga máxima 30 kg (66 lb)

Encaminhamento
de cabo

Traseira: abertura para cabos
Parte inferior: AXIS T91G61 ou AXIS T98A necessário

Invólucro Suporte de alumínio pintado a pó com classificação IK10
Cor: Branco NCS S 1002-B

Sustentabilidade Sem PVC

Ambiente Ambientes internos
Ambientes externos

Aprovações Segurança
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
Ambiente
EN 50581
Impacto
IEC 62262 IK10

Dimensões 190 x 214 x 67 mm (7 1/2 x 8 7/16 x 2 5/8 pol.)

Peso 1,4 kg (3,2 lb)

Acessórios
inclusos

Guia de Instalação
Gaxeta para cabos à prova de insetos
Alças de aço inoxidável

Garantia Garantia da Axis de 3 anos, consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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