
Gabinete de Proteção T93G05
Compacto e leve com proteção contra impactos

O Gabinete de Proteção AXIS T93G05 foi desenvolvido para combinar perfeitamente com as Câmeras de Rede AXIS
M1124/M1125. O AXIS T93G05 oferece proteção com classificação IP66 contra entrada de poeira e jatos d'água de alta
pressão de qualquer direção, bem como proteção contra impactos IK10. O gabinete possui preparação para conexão
Power over Ethernet e é fornecido com um suporte para parede com articulação esférica equipado com canal de cabos
interno para oferecer maior proteção contra violações. Diversos suportes e acessórios estão disponíveis para o Gabinete
de Proteção AXIS T93G05, como suportes para teto, postes e colunas e a caixa aparente para conduíte.

> Classificação IP66

> Classificação IK10

> Fácil de instalar

> Design compacto

> Várias opções de montagem

Folha de dados



Gabinete de Proteção T93G05

Geral
Câmeras
compatíveis

AXIS M1124
AXIS M1125

Invólucro Caixa de proteção em polímero resistente a impactos IK10 com
grau de proteção NEMA 4X e IP66
Cor: Branco NCS S 1002-B

Ambiente Uso interno/externo

Condições de
operação

-20 ºC a 50 ºC (-4 ºF a 122 ºF)a
Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)

Aprovações IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10

Dimensões 222 x 137 x 448 mm (8,7 x 5,4 x 17,6 pol), incluindo suporte
para parede

Peso 1,4 kg (3,09 lb) incluindo suporte para parede

Acessórios
inclusos

Suporte para montagem em parede AXIS T94Q01A, Protetor de
conector AXIS A, Gaxetas de cabo M20, Ponteira de chave de
fenda T30, Chave de fenda Torx T20, Guia de Instalação

Acessórios
opcionais

Caixa aparente para conduíte AXIS T94R01P, Suporte para
montagem em poste AXIS T91A47 Pole Mount, VT Corner Mount
WCWA

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

a. O modelo AXIS T93G05 não possui aquecedor. Assim, os limites superior e inferior
de temperatura operacional são determinados pela temperatura de operação da
câmera instalada.

Há mais informações disponíveis em www.axis.com

www.axis.com
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