
AXIS T94C01L Recessed Mount
Instalação discreta e elegante em tetos rebaixados

O AXIS T94C01L Recessed Mount é um suporte para instalação em tetos rebaixados em ambientes internos. Ele é for-
necido com um único parafuso de fixação para proporcionar uma instalação rápida e fácil. O AXIS T94C01L Recessed
Mount permite a instalação rápida, discreta e elegante em tetos rebaixados de câmeras para ambientes internos Axis
compatíveis com a AXIS M42 Series e o AXIS Companion Dome mini LE. Ele possui um design de fixação no teto com
um único parafuso (patente pendente), o que torna a instalação rápida e fácil sem que seja necessário remover a placa
do teto. A câmera dome fixa Axis conectada ao suporte de embutir é integrada no teto, revelando somente a dome da
câmera e o anel de cobertura de perfil baixo.

> Instalação rápida e fácil em tetos rebaixados

> Instalações elegantes e discretas em tetos rebaixados

> Compatível com a AXIS M42 Series e com o AXIS Companion Dome mini LE

Folha de dados



AXIS T94C01L Recessed Mount

Geral
Produtos com
suporte

AXIS M42-V/-LV Series
AXIS Companion Dome mini LE

Invólucro Material: 54% de plástico reciclado
Cor: branco NCS S 1002-B

Sustentabilidade Sem PVC

Montagem Embutida em tetos rebaixados

Ambiente Ambientes internos

Condições de
armazenamento

-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Aprovações Segurança
IEC/EN/UL 62368-1
Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK08

Dimensões Dimensões externas Comprimento: 252 mm (9,9 pol.), Altura:
140 mm (5,5 pol.)
Altura máxima no teto 127 mm (5 pol.)
Espessura da placa 1 – 60 mm (0,04 – 2,36 pol.)
Anel de cobertura ø 152 mm (6 pol.)
Corte no teto ø 131 mm (6 3/16 pol.)

Peso 260 g (0,57 lb)

Carga máxima 600 g (1,32 lb)

Encaminhamento
de cabo

Parte superior: furo para cabos

Acessórios
inclusos

Guia de instalação, gaxeta

Acessórios
opcionais

AXIS Safety Wire 3 m

Garantia Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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