Folha de dados

Suporte de Embutir AXIS T94M02L
Instalação discreta em tetos rebaixados e suspensos
O Suporte de Embutir AXIS T94M02L foi desenvolvido para instalação discreta em tetos rebaixados e de embutir e é
compatível com as câmeras de rede AXIS P32-VE/-LVE, AXIS P33-VE/-LVE e AXIS Q35-VE/-LVE. O suporte de embutir
pode ser aplicado em ambientes internos e externamente em sofitos. Ele também pode ser instalado em espaços de
caixa de ar (plenum), pois sua caixa é produzida em liga metálica com um furo para conduíte de 3/4 pol. (M25) para
maior proteção na passagem dos cabos.
> Montagem em tetos rebaixados e sofitos
> Uso em ambientes internos e externos
> Instalação rápida e fácil
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Suporte de Embutir AXIS T94M02L
Geral
Produtos com
suporte

Série AXIS P32-VE/-LVE
Série AXIS P33-VE/-LVE
Série AXIS Q35-VE/-LVE

Montagem

Embutida em placas de teto

Invólucro

Gabinete: liga de alumínio cromada em cor natural
Anel de cobertura: polímero de engenharia de alto impacto em
branco NCS S 1002-B

Sustentabilidade Sem PVC
Ambiente

Altura: 142 mm (5 19/32 pol.)
Anel de cobertura ø 240 mm (9 7/16 pol.)
Furo para placa de teto ø 201 mm (7 29/32 pol.)

Peso

1,1 kg (2,68 lb)

Acessórios
inclusos

Guia de instalação, gabarito de perfuração, gaxeta C M20, kit
para troca entre câmeras compatíveis

Acessórios
opcionais

Cabo de Segurança AXIS com 3 m

Garantia

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

Ambientes internos e externos

Encaminhamento Traseira: Furos para conduítes de cabos de 1/2” e 3/4”
de cabo
Aprovações

Dimensões

Responsabilidade ambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility

IEC/EN 60950-1
IEC/EN 60950-22
EN 50581
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