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u Askılı duvara veya boruya montaj düzeneği için
yüzeye montaj kutusu (SMB).

u Kablo kanalı (M25 veya ¾ inç) ile kuruluma olanak
verir

u Hızlı ve kolay kurulum için modüler tasarım

u Estetik görünümü korumak için hava şartlarına
dayanıklı kaplama

u İç ve dış mekanda kullanım için darbelere dayanıklı
tasarım

Modüler kamera montaj düzenekleri ve aksesuarları,
geniş bir Bosch kamera yelpazesiyle kullanılabilen
montaj düzenekleri, montaj adaptörleri, askılı arayüz
plakaları ve gözetim kabinlerinden oluşan bir ailedir.
Aksesuarların kurulumu kolaydır ve aynı görünümü ve
hissi korurken birden fazla konumda kurulumu
kolaylaştıracak şekilde birleştirilebilirler.

İşlevler

Askılı yüzeye montaj kutusu, askılı duvara veya boruya
montaj düzeneğinin kablo kanalları (M25 veya 3/4 inç)
ile montajına olanak sağlar.
Kameraları doğrudan tavana monte etmek için güvenli
ve sağlam bir çözüm sunar veya şunlarla birlikte
kullanılabilir:

• NDA-U-CMT Köşeye montaj adaptörü
• NDA-U-PMAS Direğe montaj adaptörü, küçük
• NDA-U-PMAL Direğe montaj adaptörü, büyük

Sertifikalar ve onaylar

Çevresel Özellikler

Tuz/pus IEC60068-2-52

Titreşim NEMA TS2

Darbe IEC60068-2-27

Çarpma IK10

Birlikte verilen parçalar

Miktar Bileşen

1 Askılı duvara montaj veya Tavana montaj düzeneği için
SMB

4 M5 x 16 mm Çinko kaplamalı yıldız Torx vidası

1 Lastik kablo kanalı tapası

1 Hızlı Kurulum Kılavuzu



Teknik özellikler

Mekanik Özellikler

Boyutlar Φ 138 mm (5,4 inç), H = 50 mm (2,0 inç)

Ağırlık 428 g (0,94 lb)

Standart Renk Beyaz (RAL 9003)

Gövde Malzemesi Alüminyum alaşım

mm (inç) olarak boyutlar

Sipariş bilgileri

NDA-U-PSMB Askılı duvara/tavana monte SMB
Duvara montaj veya boruya montaj düzeneği için
yüzeye montaj kutusu (SMB).
Sipariş numarası NDA-U-PSMB

Aksesuarlar

NDA-U-CMT Köşeye montaj adaptörü
Evrensel köşeye montaj düzeneği, beyaz
Sipariş numarası NDA-U-CMT

NDA-U-PMAL Direğe montaj adaptörü büyük
Evrensel direğe montaj adaptörü, beyaz; büyük
Sipariş numarası NDA-U-PMAL

NDA-U-PMAS Direğe montaj adaptörü küçük
Direğe montaj adaptörü küçük
Evrensel direk adaptörü, beyaz; küçük.
Sipariş numarası NDA-U-PMAS

NDA-U-PMT Askılı boruya montaj, 12" (31cm)
Yarı küresel kameralar için evrensel boruya montaj
düzeneği, 31 cm, beyaz
Sipariş numarası NDA-U-PMT

NDA-U-WMT Askılı duvara montaj
Dome kameralar için evrensel duvara montaj düzeneği,
beyaz
Sipariş numarası NDA-U-WMT
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