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u Puszka do montażu powierzchniowego (SMB) do
połączenia z uchwytem ściennym lub do montażu na
rurze.

u Możliwość instalacji z przepustem (M25 lub ¾ cala)

u Modułowa konstrukcja do szybkiej i łatwej instalacji

u Odporna na warunki atmosferyczne

u Wandaloodporna konstrukcja do zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych

Modułowe akcesoria montażowe to produkty z rodziny
uchwytów, adapterów do montażu, podstaw do
montażu podwieszanego i obudów, które mogą być
stosowane z szeroką gamą kamer firmy Bosch.
Akcesoria są łatwe w instalacji i mogą być łączone w
celu uproszczenia instalacji w wielu lokalizacjach przy
zachowaniu jednolitego wyglądu.

Funkcje

Puszka do montażu powierzchniowego umożliwia
instalację uchwytów ściennych lub montaż na rurze z
przepustami (M25 lub 3/4 cala).
Umożliwia bezpieczne i niezawodne rozwiązanie do
montażu kamer bezpośrednio na suficie lub może być
używana w połączeniu z następującymi akcesoriami:

• Adapter uchwytu do montażu narożnego NDA-U-CMT
• Adapter do montażu na słupie NDA-U-PMAS, mały
• Duży adapter do montażu na słupie NDA-U-PMAL

Certyfikaty i homologacje

Parametry środowiskowe

Mgła solna IEC60068-2-52

Wibracje NEMA TS2

Wstrząsy IEC 60068-2-27

Odporności na
uderzenia

IK10

Zawartość zestawu

Liczba Element

1 SMB do montażu ściennego podwieszanego lub
sufitowego

4 Ocynkowane wkręty Torx z gniazdem krzyżowym M5 x 16
mm

1 Gumowa zatyczka

1 Skrócona instrukcja instalacji



Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary Φ 138 mm, wys. = 50 mm

Waga 428 g

Standardowy kolor Biały (RAL 9003)

Materiał Stop aluminium

Wymiary w mm

Informacje do zamówień

NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na ścianie/suficie
Puszka do montażu powierzchniowego (SMB) do
montażu ściennego lub do montażu na rurze.
Numer zamówienia NDA-U-PSMB

Akcesoria

NDA-U-CMT Adapter uchwytu do montażu narożnego
Uniwersalny uchwyt do montażu narożnego, biały
Numer zamówienia NDA-U-CMT

NDA-U-PMAL Adapter do montażu na słupie, duży
Uniwersalny adapter do montażu na słupie, biały; duży
Numer zamówienia NDA-U-PMAL

NDA-U-PMAS Adapter do montażu na słupie, mały
Adapter do montażu na słupie, mały
Uniwersalny adapter do montażu na słupie, biały;
mały.
Numer zamówienia NDA-U-PMAS

NDA-U-PMT Uchwyt do montażu na rurze, 31cm
Uniwersalny uchwyt do montażu na rurze kamer
kopułkowych, 31 cm, biały
Numer zamówienia NDA-U-PMT

NDA-U-WMT Uchwyt do montażu podw. na ścianie
Uniwersalny uchwyt do montażu kamer kopułkowych
na ścianie, biały
Numer zamówienia NDA-U-WMT
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