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u Dome de 300 mm (12 pol.)

u Direcção de visionamento ajustável a 360°

u Modelos para tecto suspenso e pendulares

u Revestimento interior oculta a posição da câmara

u Capacidade para várias câmaras com acessórios

As séries LTC 9312/00 e LTC 9412/00 da Bosch são
constituídas por caixas de protecção em dome
discretas, destinadas a utilizações de interior com
câmaras fixas. A LTC 9312/00 é uma dome de
montagem embutida para utilização em tectos
suspensos.
A LTC 9412/00 é uma dome de montagem pendente
que pode ser suspensa utilizando uma conduta ou
tubagem equivalente de 1,2 polegadas.
As dome permitem um visionamento de 360°; deste
modo, a câmara fixa pode ser montada em qualquer
ângulo, por meio da base giratória ajustável.
Estas unidades incluem um revestimento interior que
esconde a câmara, ocultando a sua posição. Tanto as
unidades da série LTC 9312/00 como da série
LTC 9412/00 podem acomodar um máximo de 2
câmaras, oferecendo capacidades de visualização
adicionais. Estas domes suportam câmaras CCD
policromáticas ou monocromáticas em formato de
1/4‑pol., 1/3 pol. e 1/2 pol.
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Peças incluídas

Qtd. Componente

1 Caixas de protecção para interior da série LTC 9312/00 /
LTC 9412/00

Especificações Técnicas

LTC 9312/00 Acessório para Montagem Embutida

Dome de montagem embutida com diâmetro de 300 mm (12 pol.) com
suporte para câmara fixa, tampa de protecção contra o pó, revestimento
interior e dome inferior colorida.

Especificações mecânicas

Tamanho da câmara/objectiva: máximo de 2 câmaras, comprimento de
20,3 cm (8 pol.).

Entrada do cabo Através de abertura na parte lateral da
dome

Perda de F/stop De 1 a 1,5

Montagem Suportes em tecto suspenso

Construção/Acabamento dome de acrílico em estrutura de metal.

Peso 7,25 kg (16 lb)

Acessórios

FM2 Para um máximo de duas câmaras

LTC 9412/00 Suporte para montagem pendente

Dome pendente para interior com diâmetro de 300 mm (12 pol.) com
suporte para câmara fixa, revestimento interior e dome inferior colorida

Especificações mecânicas

Tamanho da câmara/
objectiva

Máximo de 2 câmaras, comprimento de
20,3 cm (8 pol.).

Entrada do cabo Através de tubagem de 1/2 pol. no topo da
caixa.

Perda de F/stop De 1 a 1,5

Montagem Montagem pendente

Construção/Acabamento Dome acrílico em caixa metálica.

Peso 5,4 kg (12 lb)

Acessórios

MCB4 Para um máximo de duas câmaras

Como encomendar

LTC 9312/00 Caixas de protecção para interior
para câmara/objectiva até 300 mm (12 pol.), de
montagem em tecto falso
N.º de encomenda LTC9312/00

LTC 9412/00 Caixas de protecção para interior
para câmaras/objectivas até 300 mm, montagem
pendente, colorida
N.º de encomenda LTC9412/00

Acessórios de hardware

FM1 Acessório para Montagem de Câmara
comprido, montagem de câmaras extras nos sistemas
de acondicionamento de dome LTC 9312/00
N.º de encomenda FM1

FM2 Acessório para Montagem de Câmara
comprido, montagem de câmaras extras nos sistemas
de acondicionamento de dome LTC 9312/00
N.º de encomenda FM2
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TC9311PM3T Ferramenta de instalação
para adaptadores de montagem em poste
TC9311PM3, LTC 9213 & LTC 9225
N.º de encomenda TC9311PM3T
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