
Suporte para Parede e Poste AXIS T91L61
Para instalação rápida na parede ou em um poste

Desenvolvido para câmeras PTZ e multissensor Axis, o Suporte para Parede e Poste AXIS T91L61 pode conectar rapida-
mente alimentação e dados à câmera por meio de um cabo Ethernet integrado com conector IP66 RJ45. A capacidade
de escolher entre um conector RJ45 ou IDC (contato de deslocamento de isolamento) torna a instalação flexível. O
suporte de montagem incluído pode ser simplesmente invertido para montagem flexível em paredes ou postes (braça-
deiras de aço inoxidável separadas são necessárias para instalação em postes). O AXIS T91L61 também pode ser usado
para montagem em cantos com um acessório opcional. Graças ao material resistente a impactos e adequado para uso
externo, ele pode ser usado em ambientes internos e externos.

> Instalação flexível com o conector IDC

> Conector RJ45 IP66 integrado

> Adequado para montagem na parede ou em um poste

> Proteção contra impacto, água, poeira e corrosão

Folha de dados



Suporte para Parede e Poste AXIS T91L61

Geral
Produtos com
suporte

Série AXIS Q60
Série AXIS Q61
Série AXIS P55
Série AXIS P56
Série AXIS Q37

Invólucro Material: caixa de alumínio pintada a pó
Cor: branco NCS S 1002-B

Sustentabilidade Sem PVC

Conectores Saída: Ethernet RJ45 IP66 (macho)
Entrada: Ethernet RJ45 IP66 (fêmea), IDC

Ambiente Ambientes internos
Ambientes externos

Condições de
operação

-50 °C a 65 °C (-58 °F a 149 °F)
Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)

Condições de
armazenamento

-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Aprovações Segurança
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
Ambiente
IEC 60721, IEC 60721-4 Classe 4M3, MIL-STD 810G 509.5, IP66,
NEMA 250 Tipo 4X, RoHS, WEEE
Impacto
IEC 62262 IK10

Dimensões 280 x 174 x 152 mm (11 x 7 x 6 pol.)

Peso 1,85 kg (4 lb)

Carga máxima 30 kg (66 lb)

Encaminhamento
de cabo

Traseira: furo para cabos
Parte inferior: entrada para conduíte de 3/4 pol.

Acessórios
inclusos

Guia de Instalação

Acessórios
opcionais

Adaptadores para Conduíte AXIS ACI
Suporte para Cantos AXIS T91A64
Braçadeiras de aço inoxidável de 700 mm (28 pol.), 1 par
Braçadeiras de aço inoxidável de 1.450 mm (57 pol.), 1 par
Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte
www.axis.com

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

Responsabilidade ambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS e VAPIX são marcas registradas ou aplicações de marcas
comerciais da Axis AB em várias jurisdições. Todos os outros nomes de empresas e produtos são marcas comerciais ou
registradas das respectivas empresas. Reservamo-nos o direito de inserir modificações sem aviso prévio.
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