
FOLHA DE DADOS

As caixas AXIS T92A20 são confeccionadas sob medida e 
cuidadosamente testadas para adequação às câmeras de 
rede Axis. Esta caixa de design elegante possui uma abertura 
lateral e um separador de saída High Power over Ethernet 
pré-instalado para garantir uma instalação rápida e fácil. O 
splitter de saída High Power over Ethernet pré-instalado 
oferece energia tanto para a câmera quanto para o aqueci-
mento da caixa, eliminando a necessidade de cabos de ener-
gia adicionais.

Fabricada em alumínio fundido, a caixa AXIS T92A20 ofere-
ce proteção com classificação IP66 contra poeira e chuvas 
fortes.

As caixas AXIS T92A20 oferecem proteção para câmeras de rede Axis em ambientes externos e em 
ambientes internos submetidos a condições adversas. 

Caixas AXIS T92A00
Caixas de proteção para câmeras de rede Axis.

A proteção contra o sol, com protetor de borda integrado, 
oferece ótimo isolamento térmico, permitindo que a câmera 
de rede Axis opere em temperaturas entre -20ºC e 50ºC.

Acompanham a caixa um suporte de parede com uma arti-
culação esférica e um canal de cabo interno. Ainda estão 
disponíveis vários outros acessórios.

As câmeras de rede suportadas são AXIS 211W, AXIS 221, 
AXIS Q1755, AXIS P1311, AXIS P1343, AXIS P1344, 
AXIS P1346 e AXIS P1347.

> High Power over 
Ethernet

> Instalações internas e 
externas

> Fácil instalação

> Caixa de alumínio

> Grau de proteção 
IP66



Especificações técnicas – Caixa AXIS T92A20
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Geral
Câmeras 
suportadas

As câmeras de rede suportadas são AXIS 211W*, AXIS 221,  
AXIS Q1755, AXIS P1311, AXIS P1343, AXIS P1344, AXIS P1346 e 
AXIS P1347
*requer antena externa

Caixa Alumínio fundido
Proteção contra o sol no ABS
Cor: Cinza claro RAL9002
3 luvas para cabo removíveis (2xPG9 e 1xPG11)

Alimentação AXIS T8123 High PoE 30 W Midspan 1 porta

Ambiente  Interno/externo

Condições 
operacionais

-20°C a + 50°C 

Classificação de 
proteção

IP66

Aprovações CE: EN 60950, EN 61000-6-3, EN 50130-4

Peso 3,0 kg incluindo a proteção contra o sol

Acessórios 
incluídos

Proteção contra o sol, aquecedor e termostato, kit de instalação da 
câmera, guia de instalação, AXIS T8123 High PoE 30 W Midspan  
1 porta, suporte de parede

Dimensões mm 
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Suporte de parede  
(incluído)

Articulação esférica e 
canal de cabo interno

Acessórios para suportes de parede
Placa 
adaptadora

Adaptador 
vertical

Suporte de montagem  
em cantos

Outros acessórios

Caixa de 
conexão à 
prova d’água

Mais informações e uma ferramenta de configuração estão disponíveis no site 
www.axis.com/accessories

Axis Power over Ethernet Midspan 


