
Caixa dome Série AXIS T95A
Proteja suas câmeras em rede PTZ e dome PTZ Axis

A Caixa dome Série AXIS T95A possui um sistema de abertura por cima desenvolvido para pro-
porcionar acesso fácil à câmera e a todos os cabos e conexões, o que permite a instalação
confortável e facilita a manutenção da câmera de rede.

A Série AXIS T95A é uma caixa dome inovadora e robusta pro-

duzida em alumínio fundido que protege as câmeras de rede

PTZ e dome PTZ Axis contra água, poeira, luz do sol e baixas

temperaturas.

A caixa é indicada para instalações tanto em ambientes internos

quanto externos e possui proteção classificação IP66 contra a

ação do tempo.

A AXIS T95A é fornecida com proteção contra o sol removível,

aquecedores com ventilação forçada e conexões de alimentação

para todas as câmeras em rede Axis compatíveis.

A embalagem contém 1 bolha dome transparente e 1 bolha

fumê com clareza óptica superior desenvolvidas para câmeras

com zoom de 35x.

Os aquecedores e ventiladores pré-montados permitem que as

câmeras operem em temperaturas de até -30 °C (-22 °F), de-

pendendo do modelo da câmera em rede.

Folha de dados

> Aquecedores e
ventiladores incluídos

> Uso em ambientes
internos/externos

> Proteção com
classificação IP66

> Condições operacionais
até -30 °C (-22 °F)



Especificações técnicas - Caixa dome Série AXIS T95A
Modelos Caixa dome AXIS T95A00, 110/240 VCA

Caixa dome AXIS T95A10, 24 VCA

Geral
Câmeras
compatíveis

Câmera em Rede PTZ 214

Invólucro Alumínio fundido
Pintura em pó de epóxi/poliéster. Cor: Branco RAL 9002
Proteção contra o sol removível em ABS. Cor: Branco RAL 9002

Alimentação AXIS T95A00: Entrada: 100/240 VCA,
Saída: 50/60 Hz 24 VCC, máx. 1,5 A ou 12 VCC, 3 A
AXIS T95A10: Entrada: 24 VCA, requer adaptador de energia de
24 VCA
Saída: 24 VCA ou 12 VCC, 2 A

Ambiente Uso em ambientes internos/externos

Condições de
operação

AXIS 214 PTZ: -25 °C a 40 °C (-13 °F a 104 °F)

Aprovações EN 61000-6-3, EN 50130-4, IEC/EN/UL 60950-1,
IEC/EN 60529 IP66

Dimensões 335 x 351 mm (13,2 x 13,8 pol.), com proteção contra o sol
335 x 322 mm (13,2 x 12,7 pol.), sem proteção contra o sol

Peso 3,8 kg (8,3 lb)

Acessórios
inclusos

Proteção contra o sol, aquecedores e ventiladores controlados por
termostato, bolhas dome fumê e transparente, Guia de Instalação

Há mais informações disponíveis em www.axis.com

Dimensões Acessórios opcionais – Suportes

1. Parede

2. Suporte para
teto/parapeito

3. Extensão

4. Base

5. Cantos

6. Poste

www.axis.com
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