FOLHA DE DADOS

Caixa de Proteção VT DBH24K

Protege suas câmeras de rede Axis PTZ e as câmeras de rede dome PTZ.
> Instalação em
ambientes internos e
externos
> Proteção com
classificação IP65
> Condições de operação
abaixo de -20 °C
> Cúpula fumê ou
transparente
> Várias opções de
montagem

A caixa de proteção VT DBH24K protege as câmeras Axis PTZ e as câmeras de rede dome PTZ em
ambientes externos e em condições internas em que haja umidade, frio ou poeira.
A caixa de proteção foi criada para se parecer com um
sistema tradicional de iluminação e permitir uma
vigilância discreta. Ele vem em dois modelos: um modelo
com uma cúpula transparente e outro fumê.

A caixa de proteção oferece uma passagem protetora
interna para cabos. Uma variedade de suportes de
montagem facilita a instalação, como em tetos e
paredes.

A caixa de proteção Dome VT DBH24K é feita de plástico
durável e oferece uma proteção de classificação IP65
contra poeira e água.

As câmeras compatíveis são AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ,
câmeras de rede AXIS 215 PTZ e AXIS 231D+ e Câmeras
de rede dome AXIS 232D+.

Com uma proteção solar externa e um aquecedor com
ventoinha, o compartimento permite que a câmera
opere em temperaturas muito baixas, a –20 °C.
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Especificações técnicas – Caixa de Proteção VT DBH24K
Especificações gerais
Modelos

Caixa de proteção dome VT DBH24K (0216-001, cúpula transparente)
Caixa de proteção dome VT DBH24K (0216-011, cúpula fumê)
AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ, AXIS 231D+/232D+

Câmeras
suportadas

Condições de
funcionamento

AXIS 213 PTZ: -20 a 30 °C
AXIS 214 PTZ: -20 a 40 °C
AXIS 215 PTZ: -20 a 40 °C
AXIS 231D+/232D+: -20 a 50 °C
Aquecedor com ventoinha
Ligado: 15 °C ±3 °C
Desligado: 22 °C ±3 °C
IP65

Para ver uma declaração detalhada dos adaptadores de montagem necessários,
consulte o site www.axis.com/accessories

Revestimento

Plástico, preto (nylon com aditivos minerais)
Cúpula em PMMA, fumê ou transparente
Proteção contra o sol em material ABS Cor: Cinza claro RAL9002
AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ: 230 V AC, 44 W
AXIS 231D+/232D+: Fonte de alimentação externa
AXIS PS24 (5000-001):
Entrada: 100-120/220-240 V AC, 50-60 Hz, 89 VA
Saída: 24 V AC, 63 VA
Interno/externo

Energia

Ambiente

Classificação de
proteção
Aprovações

CE: EN 50081-1, EN 50082-1

Dimensões

Peso

Altura, total: 325 mm
Altura, corpo: 213 mm
Diâmetro, Total: 326 mm incluindo protetor solar
Diâmetro, redoma: 231 mm
2,45 kg

Acessórios
disponíveis

OPLEX24T cúpula sobressalente, transparente
OPLEX24F cúpula transparente, fumê

Mais informações e uma ferramenta de configuração estão disponíveis no site
www.axis.com/accessories

Montagens
Montagem em
parede

Montagem em
parapeito

Montagem em
teto

Adaptadores de montagem

Dimensões

Montagem
vertical

Montagem em
cantos

361 mm
213 mm

361 mm
213 mm

112 mm

112 mm

263 mm

263 mm

22 mm 22 mm

Acessórios opcionais
Adaptador
para tomadas

235 mm 235 mm
292 mm 292 mm
326 mm 326 mm
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Caixa de conexão
à prova d’água

