Folha de dados

AXIS TU1001-V Microphone
Um microfone robusto para uso em áreas internas
O AXIS TU1001-V Microphone é um microfone robusto com classificação IK10 para uso em áreas internas. O microfone
precisa ser conectado a um dispositivo de rede compatível com um conector de entrada de áudio de 3,5 mm, como uma
câmera, um módulo de áudio ou uma ponte de áudio. Com seu design plano, o AXIS TU1001-V é perfeito para montagem
na parede ou no teto ou com uma caixa de distribuição elétrica única já instalada.
> Microfone para ambientes internos
> Robusto e com classificação IK10
> Para facilitar a instalação na parede ou no teto
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AXIS TU1001-V Microphone
Áudio
Produtos com
suporte

Aprovações

EMC
EN 55035, FCC Parte 15 Subparte B Classe B
Segurança
IEC/EN 62368-1
Ambiente
IEC/EN 62262 IK10

Dimensões

Microfone (C x A x L): 14 x 114 x 70 mm (0,55 x 4,49 x 2,76 pol.)
Cabo (C x Ø): 150 x 2,9 mm (5,91 x 0,11 pol.)
Plugue de 3,5 mm (Ø): 6,2 mm (0,24 pol.)

Peso

73 g (0,16 lb)

Produtos de rede com suporte à entrada para microfone

Faixa de
frequências

Dentro de 20 Hz – 20 kHz (veja o gráfico)a

Sensibilidade

-30,8 dB ±3 dB (relativo a 1kHz) a

SPL máx.

118,7 dB (10% THD)a

Relação sinalruído

73,4 dB com ponderação A (relativa 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL)a

Direção

Hemisférico

Acessórios
inclusos

Guia de instalação

Caixa em alumínio
Cor: NCS S 9002-B

Acessórios
opcionais

AXIS Audio Extension Cable B, 5m
Terminal Block to 3.5 mm Audio Extender
Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte
axis.com

Geral
Invólucro

Sustentabilidade Sem PVC
Alimentação

2 – 10 VCCb
Consumo máximo: 0,006 W

Idiomas

Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês
simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional

Conectores

Plugue estéreo de 3,5 mm

Garantia

Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Condições de
operação

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Umidade relativa de 0 – 85% (sem condensação)

Condições de
armazenamento

-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

a. As especificações de áudio foram produzidas com o microfone montado em uma
superfície rígida. Superfícies diferentes têm efeitos diferentes.
b. A alimentação é fornecida pelo produto de rede Axis.
Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility
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