
Caixa AXIS T97A10
Caixa para montagem em parede com classificação IP66

A AXIS T97A10 é uma caixa protetora que permite que os produtos de vídeo em rede Axis sejam
instalados em ambientes externos e, ao mesmo tempo, protegidos contra as condições do tempo.

A AXIS T97A10 possui classificação IP66 e permite que a

unidade protegida opere em uma faixa de temperatura de

0 ˚C a 45 ˚C (32 ˚F a 113 ˚F).

A unidade de vídeo em rede pode ser facilmente montada no

interior da caixa com apenas dois parafusos. Quando a tampa

superior é apertada, a instalação torna-se protegida e garan-

tida.

A caixa foi desenvolvida para montagem na parede e, para pro-

porcionar proteção antivandalismo, uma caixa de montagem

em parede metálica pode ser usada. A AXIS T97A10 também

pode ser instalada em mastros com o auxílio da caixa de mon-

tagem em parede junto com uma placa para montagem em

poste.

Produtos de vídeo Axis compatíveis: Codificador de vídeo

AXIS Q7401 e módulo de áudio e E/S de rede AXIS P8221.

Folha de dados

> Para uso em ambientes
externos

> Fácil de instalar

> Suporte para montagem
em parede



Especificações técnicas - Caixa AXIS T97A10
Modelos Caixa AXIS T97A10

Geral
Produtos com
suporte

Codificador de vídeo AXIS Q7401
Módulo de áudio e E/S de rede AXIS P8221.

Invólucro Cor: Branco NCS S 1002-B, policarbonato

Ambiente Para uso em ambientes externos
Suporte para montagem em parede
Suporte para montagem em poste (requer o uso de acessórios
opcionais)

Condições de
operação

0 ˚C a 45 ˚C (32 ˚F a 113 ˚F)

Aprovações IEC 60529 IP66, ABS UL-94V0

Peso 700 g (1,5 lb)

Acessórios
inclusos

Retentores, parafusos para madeira, parafusos para retentores,
parafusos para concreto, buchas para concreto (furo de 5 mm/0,2
pol.)

Há mais informações disponíveis em www.axis.com

Dimensões Acessórios opcionais

1. Placa para
montagem em
poste
(Requer suporte para

parede e ferramenta de

montagem)

2. Suporte para
montagem em
parede

3. Ferramenta da
montagem

www.axis.com
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