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A caixa UHI-SBG-0 possui um design inteligente concebido
para utilização no interior. Este sistema satisfaz as
exigências dos consumidores que procuram caixas
apelativas, económicas e fáceis de instalar. Elas permitem
a inclusão de uma vasta gama de câmaras CCD e
objectivas varifocais de 1/4, 1/3 e 1/2 pol.

Funções

O design destas caixas é único. Para retirar a tampa e
expor totalmente a câmara e a objectiva, apenas tem de
desaparafusar dois parafusos resistentes a sabotagem
(tamper), o que permite o acesso a todos os controlos da
câmara e objectiva quando a câmara está montada. Os
cabos de alimentação e vídeo podem ser encaminhados
por meio de encaixes estanques na base ou parte traseira
da caixa. Um robusto acessório em alumínio para
montagem directa completa este conjunto.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE

E.U.A. UL

Canadá CSA

Segurança dos produ-
tos

UHI-SBG-0 : CE, UL, cUL

Planeamento

Peças incluídas

Quantidade Componente

1 Caixa para interior

1 Suporte de alumínio

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Tensão máxima da câmara Máx. 10 W
24 Vac–230 Vac, 50/60 Hz, 0,5 A

Caixa para interior Série UHI-SBG-0
▶ Para câmaras CCD de 1/4, 1/3 e 1/2 pol.

▶ Opção de cablagem directa

▶ ABS reforçado com fibra de vidro

▶ Instalação fácil

▶ Total acessibilidade à câmara

▶ Económica

▶ Inclui suporte de alumínio

www.boschsecurity.com/pt
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Características mecânicas

Tamanho máx. da câmara/
objectiva
(L x A x C)

80 x 60 x 210 mm
(3,1 x 2,3 x 8,2 pol.)

Entrada de cabo Dois encaixes estanques localizados no pai-
nel traseiro aceitam cabos de diâmetro en-
tre os 6,5 mm e os 10,5 mm (0,26 pol. e
0,42 pol.). Dois encaixes estanques locali-
zados na base aceitam cabos de diâmetro
entre os 4,0 mm e os 7,0 mm (0,16 pol. e
0,28 pol.).

Janela Vidro com 3 mm (0,12 pol.) de espessura.

Montagem da caixa Inclui um suporte em forma de J. Quatro (4)
orifícios roscados disponíveis de 1/4-20.

Montagem da câmara Suporte para câmara amovível. Montagem
com um parafuso.

Construção/Acabamento Reforço com ABS de fibra de vidro, ferra-
gens em aço inoxidável.

Acabamento Creme escuro.

Dimensões Ver figura UHI-SBG-0.

Peso 1,0 kg (2,2 lb), incluindo o suporte.

Temperatura

ambiente -10ºC (14ºF) a 50ºC (122ºF)

Grau de protecção da caixa IP30 (apenas para utilização em interiores)

Como encomendar

Caixa para interior Série UHI-SBG-0 UHI-SBG-0

Acessórios de hardware

HAC-TAMP01 Interruptor contra
sabotagem (tamper)
Kit de interruptor contra sabotagem (tamper)
para caixas das séries HSG e UHI/UHO

HAC-TAMP01

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by

© Bosch Security Systems 2010 | Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.
T3703333259 | Cur: pt-PT, V5, 2 Dec 2010 | Src: en-US, V0, 12 Oct 2006


	Funções
	Certificados e Aprovações
	Planeamento
	Peças incluídas
	Especificações Técnicas
	Como encomendar

