Folha de dados

AXIS T94S01P
Proteção em ambientes externos para cabos e dispositivos
conectados a câmeras Axis
A AXIS T94S01P Conduit Back Box é uma caixa aparente resistente a impactos (IK10+) para uso em ambientes externos desenvolvida para ser instalada por trás de uma ampla variedade de câmeras Axis. Ela possui um compartimento
selado (IP66/IP67) para proporcionar o armazenamento seguro de dispositivos de conectividade. Exemplos incluem um
adaptador IP-over-COAX para reutilizar o cabeamento existente ou um acoplador de cabos de rede para interconectar
cabos de rede rígidos e flexíveis. A AXIS T94S01P permite que tanto a câmera quanto o dispositivo de conectividade
sejam montados com segurança no mesmo ponto, sem necessitar da instalação de gabinetes extras (até mesmo
diretamente em caixas de passagem). A instalação final é ao mesmo tempo esteticamente agradável e capaz de
suportar condições desafiadoras ao ar livre.
> Compartimento de armazenamento IP66/IP67 para dispositivos de conectividade
> Resistência a impactos (IK10+) contra tentativas de vandalismo
> Interface para conduíte de ¾ “ / M25 na lateral e atrás
> Compatível com uma ampla variedade de câmeras de rede Axis
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AXIS T94S01P
Geral
Produtos com
suporte

Peso
AXIS P14 Network Camera Series (requer a AXIS T94F01M
J-Box/Gang Box Plate)
AXIS P32 Network Camera Series
AXIS P33 Network Camera Series
AXIS Q17 Network Camera Series
AXIS Q19 Thermal Network Camera Series
AXIS Q35 Network Camera Series
AXIS Q36 Network Camera Series

Ambiente

Ambientes internos/externos

Montagem

Caixa de passagem dupla, caixa de passagem simples, caixa de
passagem octogonal de 4 pol., caixa de passagem quadrada de 4
pol.

Invólucro

Material: caixa em alumínio pintado a pó, parafusos de aço
inoxidável (TX20)
Cor: branco NCS S 1002-B

Encaminhamento Traseira: 3 furos para cabos
de cabo
Laterais: entradas para conduítes de 3/4 pol.
Parte inferior: 4 x gaxetas C M20 5 – 9,5 mm
Tampa superior: 3 x gaxetas C M20 5 – 9,5 mm
Carga máxima

2,3 kg (5 lb)

Dimensões

Altura: 53,5 mm (2 1/8 pol.)
ø 157 mm (6 3/16 pol.)

750 g (1,65 lb)

Sustentabilidade Sem PVC
Aprovações

Segurança
IEC/EN/UL 62368–1, IEC/EN/UL 60950–22
Ambiente
IEC 60068–2–6, IEC 60068–2–27, IEC/EN 60529 IP66/IP67,
NEMA 250 Tipo 4X
Impacto
IEC/EN 62262 IK10+

Acessórios
inclusos

Guia de Instalação, 3 x gaxetas C M20 cabo de 3 –5 mm, 4 x
parafusos de aço inoxidável (TX20) e arruelas

Acessórios
opcionais

AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket,
AXIS ACI Conduit Adapter 3/4” U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit
Adapter 3/4” NPS, Acoplador de cabo de rede para uso em
ambientes internos, Acoplador de cabos de rede de perfil baixo
para uso em ambientes internos

Garantia

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

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