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u Tartós kialakítás

u Vonzó megjelenés

u Sokoldalú kivitel

u Állítható

u Stílusok széles választéka

A TC9200 sorozatú beltéri kameraszerelvények fix,
vagy variofókuszos CCD kamerákkal használhatók.
Ezek a masszív, tetszetős szerelvények teljes
mértékben állítható fejszerelvényekkel és szabványos
1/4-20 kamerarögzítő csavarokkal vannak ellátva. A
legnagyobb terhelhetőség 2 kg és 10 kg között van.
Ezek a sokoldalú típusok talapzati, fali vagy mennyezeti
szerelvényként használhatók, és kiválóan alkalmasak
CCD kamerák számára.

Főbb funkciók

A TC9208 típus egy gazdaságos 200 mm (8") általános
célú szerelvény 4 kg terhelhetőségig. Alumínium
bevonattal és szabályozható gömbcsuklós
kamerarögzítéssel rendelkezik a kamera helyzetének
beállításához.
A TC9212 típus egy kihúzható faliszerelvény, amelynek
hossza 244 mm és 414 mm között (9,6" - 16,3")
állítható. Mind rövid, mind teljesen kihúzott
állapotában 10 kg terhelést bír el, és gyorskioldó
csavarral ellátott fejjel rendelkezik a kamera
beállításának megkönnyítése céljából.

A TC9210U beltéri szerelvény beltéri alkalmazások
kameráinak felszerelésére szolgál. Legfeljebb 4,5 kg
terhelésre szolgál, és alumíniumból és acélból készül,
rendkívül merev kamerarögzítést biztosítva.
Menetes toldataival, ez a típus három különböző
hosszúságban állítható, és könnyen felszerelhető a
hozzá tartozó szerelőanyagokkal. Ez a típus számos
CCD kamera típussal használható.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

TC9208 beltéri kameraszerelvény



Legnagyobb terhelés 4 kg

Szerelvényfej 360°-ban állítható, 90°-ban dönthető

Szerelőcsavar Szabványos 1/4-20

Befejezés Alumínium

Tömeg 230 kg

TC9212 beltéri kameraszerelvény

Legnagyobb terhelés 10 kg

Szerelvényfej 360°-ban állítható, 90°-ban dönthető

Szerelőcsavar Szabványos 1/4-20

Befejezés Alumínium és fekete

Tömeg 510 g

TC9210U beltéri kameraszerelvény

Legnagyobb terhelés 4,5 kg

Szerelvényfej 360°-ban állítható, 180°-ban dönthető

Befejezés Tört fehér, félfényes akril

Tömeg

Fali/mennyezeti karimával 291 kg

T-rúd csatlakozóval 245 kg

Fali/mennyezeti karima, TC9210U tömör fali/mennyezeti
szerelvénnyel

T-rúd mennyezeti csatlakozó

TC9210U tömör fali/mennyezeti szerelvénnyel.

Rendelési információ

TC9208 beltéri kameraszerelvény
általános felhasználási célú szerelvény, 8"-es,
legfeljebb 4 kg-os terhelésre, alumínium felülettel
Rendelésszám TC9208

TC9201 beltéri kameraszerelvény
deluxe kivitelű, általános felhasználási célú szerelvény,
8"-es, legfeljebb 9 kg-os terhelésre, fekete festéssel
Rendelésszám TC9201
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TC9212 beltéri kameraszerelvény
meghosszabbítható fali szerelvény, 9,6"-től 16,3"-ig
terjedő kinyúlási tartománnyal, legfeljebb 10 kg
terhelésre, alumínium vagy fekete festéssel
Rendelésszám TC9212

TC9203 beltéri kameraszerelvény
univerzális fali/mennyezeti szerelvény, derékszögű,
max. 10 kg terhelésre, alumínium/fekete festéssel
Rendelésszám TC9203

TC9205 beltéri kameraszerelvény
5" hosszúságra, legfeljebb 2 kg terhelésre, alumínium
festéssel
Rendelésszám TC9205

TC9210U beltéri kameraszerelvény
univerzális fali/mennyezeti rács, 6"-es, legfeljebb 4,5
kg terhelésre, szürkésfehér festéssel, T-rudas
mennyezeti kapoccsal és fali-, illetve mennyezeti
szerelőkarimával
Rendelésszám TC9210U

TC9207 beltéri kameraszerelvény
7"-es, legfeljebb 4 kg-os terhelésre, alumínium, illetve
tört fehér festéssel
Rendelésszám TC9207

TC9210US beltéri kameraszerelvény
univerzális fali/mennyezeti rács, 6"-es, legfeljebb 4,5
kg terhelésre, szürkésfehér festéssel, T-rudas
mennyezeti kapoccsal és fali-, illetve mennyezeti
szerelőkarimával, ezüst színben
Rendelésszám TC9210US
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