
O Encapsulamento Outdoor Dome para Câmera (TV-H400),com 
certificação IP66, protege as câmeras  Internet TRENDnet  pan & tilt de 
condiçoes climáticas extremas.

Esta robusta caixa de proteção externa é fabricada para as séries de 
câmeras Internet TRENDnet  pan & tilt  prporcionando monitoramento 
completo para proteger o que você mais valoriza.

Anéis passa-cabos , ventilador e aquecedor integrados proporcionam 
maior proteção contra água, poeira e condições climáticas variáveis. 
Instale a câmera com facilidade sobre superficies horizontais ou 
verticais. 

TV-H400 (V3.xR) Camera sold separately
Encapsulamento Outdoor Dome para Câmera 
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CARACTERÍSTICAS • A certificação IP66 da caixa protetora garante o mais alto nível de proteção contra as intempéries atmosféricas. 

• Protege as câmeras PTZ (Pan/Tilt/Zoom) de uma variedade de condições climáticas.

• Ventilador e aquecedor integrados ajudam a moderar as temperaturas do ar dentro da caixa protetora. 

• Controle de Temperatura Automático. 

• O aquecedor se liga quando a temperatura cair abaixo dos 5°C e se desliga quando a temperatura passa dos 
  10°C 

• O ventilador se liga quando a temperatura excede os 45°C e se desliga quando a temperatura cai abaixo dos     
  30°C

• Pescoço de ganso resistente e tubo reto para fácil instalação na parede ou no teto. 

• Os cabos ficam protegidos dentro do braço de montagem 

• 2 anos de garantia limitada 



Nível de Proteção

Ventilador e Aquecedor

Revestimento

Dimensões

Alimentação

•  Instalações Internas/ Externas.

• Resistência à agua IP66

•  Aquecedor liga: 5°C desliga: 10°C  Off: 10°C (50°F)

Aplicação

Hardware

ESPECIFICAÇÕES

•  Alumínio

•  110/220 AC 24 V entrada, 12 VDC saída

•  215 x 275 x 320mm 

PRODUTOS RELACIONADOS

TV-IP400

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

•  TV-H400

 • Guía de instalación rápida

• Kit con soporte de montaje y herramientas

Servidor de Câmera Internet Avançada com Pan e Tilt 
ProView

Servidor de Câmera Internet com Pan/Tilt/Zoom SecurViewTV-IP410

Informacion de la orden

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

TV-H400 (V3.xR) 
Encapsulamento Outdoor Dome para Câmera

Dimensões internas •  125 x 170 x 130mm 

Peso •  Caixa Protetora: 4,90 Kg

Temperatura •  -25°C ~ 50°C

Umidade •  0%~90%, sem condensação

•  Ventilador liga : 45°C desliga: 30°C

•  Suporte: 3,00 Kg 

Servidor de Câmera Internet com Pan/Tilt/Zoom ProViewTV-IP600

Modelos Compatíveis •  TV-IP400, TV-IP410, TV-IP600, TV-IP612P

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas  dos seus respectivos titulares. A informação fornecida neste documento pertence aos 
produtos da TRENDnet e está sujeita  a modificação a qualquer momento, sem aviso.  Para informação  mais recente de produtos por favor visite  http://www.trendnet.com 
Copyright ©TRENDnet. Todos os direitos reservados.   
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