
BEVESTIGINGSBEUGEL VOOR BINNENCAMERA

De Honeywell HBC5WT bevestigingsbeugel voor camera’s voor gebruik binnenshuis

is functioneel en stijlvol en bedoeld voor bevestiging aan plafonds en muren. Het is

een ideale oplossing voor het merendeel van alle toepassingen binnenshuis. De

bevestigingsbeugel voor de camera is snel en gemakkelijk te installeren en is

geschikt voor de meeste combinaties van videocamera's/lenzen.

De HBC5WT kan over drie assen roteren waardoor camera's gemakkelijk in positie

kunnen worden gebracht. Deze lichte bevestigingsbeugels zijn beschikbaar in 

gebroken wit en kunnen een belasting van maximaal 3,5 kilo dragen. Ze zijn

gemaakt van hoogwaardig ABS-plastic, waardoor de kans op aardlussen wordt 

verminderd en ze stevig genoeg zijn voor de meeste toepassingen.

Verkoopmogelijkheden

De HBC5WT bevestigingsbeugel voor binnencamera's is ontwikkeld voor 

toepassingen waarbij een goedkope, discrete camerabevestiging op muren en 

plafonds nodig is. Dit geldt onder andere voor algemene bewakingstoepassingen in

winkels, financiële instellingen, ziekenhuizen en industriële omgevingen.

• Nieuw, eigentijds ontwerp

• ABS-plastic

• 3-as rotatie

• Voordelig geprijsd

• Kabeldoorvoer

• Bevestigingshardware meegeleverd

Kenmerken:

HBC5WT
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Gebruik HBC5WT

Bereik 360 °

Kanteling -120 °/+45 °

Mechanisch

Stelmethode Draaischroef met frictierevet 

Methode 
muurbevestiging

3 gaten voor meegeleverde
schroeven of soortgelijke 
bevestigingsmaterialen

Camerabevestiging Eén ¼ ˝ – 20 schroef 

Afmetingen Zie diagram

Gewicht 0,09 kg

Maximum belasting 3,5 kg

Samenstelling
Beugel: ABS-plastic
Afwerking: gebroken wit

Bestelinformatie

HBC5WT Bevestigingsbeugel voor binnencamera, hoogwaardig ABS-plastic in gebroken wit, 3-as rotatie, 

kabeldoorvoer groot genoeg voor BNC, lichte belasting, bevestiging aan muur/plafond
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