FOLHA DE DADOS

Compartimento à prova de vandalismo AXIS AVTPSC

Compartimento para áreas internas à prova de vandalismo para as câmeras em rede da Axis.
> Instalação em áreas
internas
> Estrutura em chapa
de aço
> Fácil instalação
> Fechadura com chave

O compartimento à prova de vandalismo VT AVTPSC foi projetado para aplicações de vigilância em
locais muito expostos ao vandalismo, como estacionamentos, estações de metrô, cadeias,
delegacias, shopping centers, supermercados e locais semelhantes.
O compartimento é feito em chapa de aço, pintada com
epóxi-poliester em pó e a janela dianteira é de vidro
PMMA.
O compartimento é equipado com suporte interno para
conexão e ajuste da câmera. A fechadura com chave e a
abertura larga facilitam a instalação e a manutenção.
A saída do cabo pode ser feita a partir da base fixa, de
ambos os lados (esquerdo ou direito) ou das duas
prensa-cabo M20 na parte traseira.

O compartimento à prova de vandalismo VT AVTPSC
pode ser equipado com um aquecedor (opcional). Com
tal acessório o compartimento pode ser montado em
ambientes semi-externos, como estacionamentos ou
plataformas de estações.
As câmeras compatíveis são: AXIS 210, AXIS 210A,
AXIS 211, AXIS 211A, AXIS 211M, AXIS P1311,
AXIS P1343, AXIS P1344, AXIS P1346, AXIS 221 Day &
Night, AXIS 223M e câmeras de rede AXIS Q1755.

Especificações técnicas – Compartimento à prova de vandalismo AXIS AVTPSC
Geral
Câmeras
compatíveis
Caixa

Dimensões
(A x L)
Ambiente
Aprovações
Peso
Acessórios
(não incluídos)

Câmeras de rede AXIS 210, AXIS 210A, AXIS 211, AXIS 211A,
AXIS 211M, AXIS P1311, AXIS P1343, AXIS P1344, AXIS P1346,
AXIS 221, AXIS 223M e AXIS Q1755
Chapa de aço, 1,5 mm de espessura
Epóxi-poliester em pó pintado
Cor: Branco acinzentado RAL9002
Vidro PMMA de 4 mm de espessura
Fechadura com chave
178 x 155 x 354 mm
Interno
Montagem no teto
CE de acordo com EN61000-6-3, EN60065, EN50130-4
IK8 à prova de impacto de acordo com EN 50102
3.5 kg
Fonte de alimentação para a câmera (recomendado):
- Entrada 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Saída 12 V DC, 1 A máx
Aquecedor OAVTPSCH1 (opcional)
- Alimentação: Entrada 12 V DC/24 V AC, 20 W
- Condições operacionais: Ligada 15 °C +/- 3 °C,
Desligada 22 °C +/-3°C

Há mais informações e uma ferramenta de configuração disponíveis em
www.axis.com/accessories
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