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u Construção robusta

u Aspecto atractivo

u Desenho versátil

u Ajustável

u Vasta gama de estilos

Os suportes para câmaras para interior da série
TC9200 podem ser utilizados com câmaras CCD de
objectivas fixas e varifocais. Estes suportes robustos e
atraentes têm cabeças de montagem totalmente
ajustáveis e parafusos de montagem de câmaras
padrão de 1/4-20. A capacidade de carga máxima varia
de 2 kg (4,4 lb) a 10 kg (22 lb). Estes modelos
versáteis podem ser utilizados para montagem em
pedestal, paredes ou tectos, sendo perfeitamente
adequados para utilização com câmaras CCD.

Funções

O modelo TC9208 é um suporte económico de
200 mm (8 pol) para fins gerais que permite cargas até
4 kg (8,8 lb). Com acabamento em alumínio e grampo
esférico de montagem ajustável à posição da câmara.
O modelo TC9212 é um suporte extensível para
montagem em parede com um comprimento de
244 mm a 414 mm (9,6 pol. a 16,3 pol.). Tem
capacidade para cargas até 10 kg (22 lb),
independentemente do comprimento escolhido,
integrando uma cabeça roscada de libertação rápida
que facilita o posicionamento da câmara.

O suporte de interior TC9210U foi configurado para a
montagem de câmaras no interior. Tem capacidade
para cargas até 4,5 kg (10 lb) e é fabricado em
alumínio e aço, proporcionando um suporte de câmara
extremamente rígido.
Graças às expansões roscadas, esta unidade pode ser
configurada para três comprimentos diferentes; além
disso, a instalação é fácil com o material de montagem
incluído. Esta unidade pode ser utilizada com muitos
modelos de câmaras CCD.

Planeamento



TC9208 Suporte de montagem para câmara para o
interior

Carga máxima 4 kg (8,8 lb)

Cabeça de montagem Rotação horizontal de 360°, rotação
vertical de 90° ajustáveis

Rosca de montagem Padrão, 1/4-20

Acabamento Alumínio

Peso 230 g (0,44 lb)

TC9212 Suporte de montagem para câmara para o
interior

Carga máxima 10 kg (22 lb)

Cabeça de montagem Rotação horizontal de 360°, rotação
vertical de 90° ajustáveis

Rosca de montagem Padrão, 1/4-20

Acabamento Alumínio e preto

Peso 510 g (1,1 lb)

TC9210U Suporte de montagem para câmara para o
interior

Carga máxima 4,5 kg (10 lb)

Cabeça de montagem Rotação horizontal de 360°, rotação
vertical de 180° ajustáveis

Acabamento Acrílico semibrilhante branco sujo

Peso:

Com rebordo para parede/
tecto

291 g (0,64 lb)

Com clipe de base em T 245 g (0,54 lb)

Rebordo de suporte de parede/tecto, incluído com o
suporte de paredes/tectos sólidos TC9210U

Clipe de Tecto com base em T

Incluído com suporte de paredes/tectos sólidos TC9210U.
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Como encomendar

TC9208 Suporte de montagem para câmara para o interi-
or
suporte para fins gerais, para 8 polegadas, 4 kg
(8,8 lb) de carga máx., acabamento em alumínio
N.º de encomenda TC9208

TC9212 Suporte de montagem para câmara para o interi-
or
suporte para montagem em parede, extensível, para
9,6 polegadas a 16,3 polegadas, 10 kg (22 lb) de carga
máx., acabamento em alumínio/preto
N.º de encomenda TC9212

TC9210U Suporte de montagem para câmara para o inte-
rior
grelha universal de parede/tecto, para 6 polegadas,
4,5 kg (10 lb) de carga máx., acabamento branco sujo,
incl. clipe de tecto com base em T e apoio de suporte
de montagem em parede/no tecto
N.º de encomenda TC9210U

TC9210US Suporte de montagem para câmara para o in-
terior
grelha universal de parede/tecto, para 6 polegadas,
4,5 kg (10 lb) de carga máx., acabamento branco sujo,
incl. clipe de tecto com base em T e apoio de suporte
de montagem em parede/tecto, prateada
N.º de encomenda TC9210US
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