
AXIS TP3101 Pendant Wall Mount
Design limpo e simples para domes fixas

O AXIS TP3101 Pendant Wall Mount permite uma montagem suspensa e limpa das câmeras AXIS P32-V/-LV que dispensa
o uso de kits de suportes suspensos adicionais. A montagem oculta faz com que ele se misture na parede. O comparti-
mento permite armazenar com segurança dispositivos de conectividade, microfone e até mesmo o AXIS I/O Indication
LED. Esse suporte compacto é útil para posicionar a câmera exatamente onde você precisa, como em instalações acima
de frentes de lojas com o AXIS Retail Analytics, para fins de contagem de pessoas e reconhecimento facial.

> O design contemporâneo torna-se um com a parede

> Cabeamento e parafusos de montagem ocultos

> Compartimento para microfone e dispositivos de conectividade

> Montagem em paredes, tampos e tetos

Folha de dados



AXIS TP3101 Pendant Wall Mount

Geral
Produtos com
suporte

AXIS M32 Series
AXIS P32 Series

Invólucro Tampa: Mistura de policarbonato e ABS
Suporte inferior: poliamida reforçada com fibra de vidro
Cor: Branco NCS S 1002-B

Sustentabilidade Sem PVC, 22% de plástico reciclado

Dimensões 204 x 148 x 42 mm (8,0 x 5,8 x 1,7 pol.)

Peso 228 g (0,50 lb)

Carga máxima 3 kg (6,6 lbs)

Ambiente Ambientes internos

Condições de
operação

-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)

Condições de
armazenamento

-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Acessórios
inclusos

Guia de Instalação
Parafusos para montagem da câmera

Acessórios
opcionais

AXIS TP3701 J-box and Pole Adapter
AXIS T8643 PoE+ over Coax Compact
AXIS T6101 Audio and I/O Interface
AXIS Device Microphone A
AXIS Device Microphone B para câmeras da linha P
Axis I/O Indication LED

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

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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