
O Encapsulamento Outdoor para Câmera (modelo TV-H500) protege 
sua Câmera de IP TRENDnet de condições de temperatura extremas 
com certificação Ip66.

Este resistente encapsulamento em alumínio é projetado para uso com 
câmeras de segurança internet TRENDnet compatíveis. 

Monte o encapsulamento nas mais diversas superfícies com o Kit de 
montagem incluso. A posição final para fixação do encapsulamento 
pode ser ajustada 360º horizontalmente, 40º abaixo na horizontal e 15º 
acima na horizontal. A viseira em alumínio fosco reduz o reflexo do 
brilho solar, uma trava em gancho permite o acesso completo ao 
interior do encapsulamento, trinco com cadeado (vendido 
separadamente) protege a câmera contra furtos e sistema de 
montagem de fácil instalação reduz o tempo de instalação da câmera 
IP.
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CARACTERÍSTICAS • Construído com design robusto, proporciona solução de custo accessível para proteção de sua Câmera IP 

  TRENDnet dos problemas de utilização outdoor 

• Kit de montagem ajustável permite que o encapsulamento possa ser montado em superficies verticais ou   
  
  horizontais 

• Os cabos são protegidos no interior do suporte de montagem 

• Feito em alumínio com certificado IP-66 

• Garantia Limitada de 2 anos 

internet
     cameras



Nível de Proteção

Material da Caixa

Tamanho da Janela de Vidro

Peso

Dimensões

•  TV-IP100-N, TV-IP100WN, TV-IP201, TV-IP201P, TV-IP201W, TV-IP301, TV-IP301W, TV-IP501P, TV-IP501W, TV-IP512P, 
TV-IP512WN, TV-IP522P

• IP66 a prova de intempéries atmosféricas

• Corpo em alumínio com placa de cobertura em plástico

Câmeras Compatíveis

Hardware

ESPECIFICAÇÕES

•  76 x 92mm

•  390 x 142x 115mm

•  Ângulo de inclinação - 55°  Ângulo de rotação - 360°

PRODUTOS RELACIONADOS

TV-IP301/TV-IP301W

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

•  TV-H500

 • Guía de instalación rápida

• Kit con soporte de montaje y herramientas

Servidor Avançado de Câmera Internet Dia/Noite
com Áudio  ProView
Servidor Avançado de Câmera Internet Dia/Noite
Wireless com Áudio  ProView

Servidor de Câmera Internet PoE ProView
Servidor de Câmera Internet Wireless ProView

TV-IP512P/TV-IP512WN

TV-IP501P/TV-IP501W

Servidor de Câmera Internet PoE com Áudio 
Bidirecional ProView
Servidor de Câmera Internet Wireless N com 
Áudio Bidirecional ProView

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
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Ajustes

•  Suporte: 0.38 Kg•  Caixa: 1.2 Kg

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 
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