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INSTRUÇÕES IMPORTANTES

1. Leia, siga e guarde as instruções - Todas as instruções de
segurança e funcionamento devem ser lidas e seguidas antes
de utilizar a unidade. Guarde as instruções para referência
futura.

2. Preste atenção aos avisos - Respeite todos os avisos constantes
da unidade e das instruções de funcionamento.

3. Acessórios - Os acessórios que não sejam recomendados pelo
fabricante do produto não devem ser utilizados, pois podem
provocar riscos.

4. Precauções de instalação - Não coloque esta unidade sobre 
bancadas, tripés, suportes ou instalações de montagem
instáveis. A unidade pode cair, provocando ferimentos graves
nas pessoas e danos sérios na unidade. Utilize apenas os
acessórios recomendados pelo fabricante, ou vendidos com o
produto. Monte a unidade de acordo com as instruções do
fabricante. O transporte da unidade em carrinhos de mão
deve ser feito com cuidado. Paragens abruptas, força 
excessiva ou superfícies desiguais podem fazer com que o 
carrinho de mão que transporta a unidade capote.

5. Limpeza - Desligue a unidade da tomada antes de limpá-la.
Siga todas as instruções facultadas com a unidade.
Geralmente, a utilização de um pano húmido para a limpeza
é suficiente. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou
aerossóis.

6. Assistência - Não tente reparar a unidade sozinho. A abertura
ou remoção das tampas pode expô-lo a tensão perigosa ou a
outros perigos. As operações de reparação devem ser 
efectuadas por técnicos qualificados.

7. Danos que necessitem de assistência - Desligue a unidade da
tomada de alimentação CA e remeta a assistência para 
técnicos qualificados, segundo as condições que se seguem:

• Quando o fio ou a ficha de alimentação estiverem 
danificados.

• Se tiver derramado líquido, ou tiverem caído objectos
para o interior da unidade.

• Se a unidade tiver sido exposta a água e/ou condições 
climatéricas adversas (chuva, neve, etc.).

• Se a unidade não funcionar normalmente, mesmo 
seguindo as instruções de funcionamento. Ajuste a
penas os controlos especificados nas instruções de 
funcionamento. O ajuste indevido de outros controlos
pode provocar danos, exigindo trabalhos prolongados 
de reparação por um técnico qualificado para repor o
normal funcionamento da unidade.

• Se a unidade tiver caído ou a caixa tiver sido danificada.
• Se a unidade apresentar uma clara mudança de 

desempenho, o que indica a necessidade de assistência.
8. Peças de substituição - Quando forem necessárias peças de 

substituição, o técnico da assistência deve utilizar peças de
substituição especificadas pelo fabricante ou com as mesmas
características da peça original. Substituições não autorizadas
podem resultar em incêndios, choques eléctricos ou outros
perigos.

9. Verificação de segurança - Após a conclusão da assistência ou
das reparações na unidade, peça ao técnico da assistência 
que realize as verificações de segurança para garantir o bom
estado de funcionamento.

10. Fontes de alimentação - A unidade deve funcionar apenas
com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. Se
não tiver a certeza do tipo de alimentação a utilizar, contacte
o revendedor ou a companhia de electricidade local. 

• No caso das unidades cujo funcionamento se baseia em 
pilhas ou baterias, consulte as instruções de funcionamento. 

• No caso das unidades cujo funcionamento se baseia em
Fontes de Alimentação Externas, utilize apenas as fontes
de alimentação aprovadas e recomendadas. 

• No caso das unidades cujo funcionamento se baseia numa
fonte de alimentação limitada, esta fonte de alimentação
deve ser conforme a EN60950. As substituições podem
danificar a unidade, ou provocar incêndio ou choque.

• No caso das unidades cujo funcionamento se baseia em
CA 24 V, a tensão de entrada normal é de CA 24 V. A
tensão aplicada à alimentação de entrada da unidade não
deve exceder a CA 30 V. Os cabos fornecidos pelo 
utilizador, entre a fonte CA 24 V e a unidade, têm de 
ser conformes aos códigos eléctricos (níveis de corrente
Classe 2). Não faça ligação à terra da fonte CA 24 V nos
terminais ou nos terminais da fonte de alimentação da
unidade.

11. Ligação à terra coaxial - Se um sistema de cabos externo
estiver ligado à unidade, certifique-se de que o sistema de
cabos está ligado à terra. Apenas nos modelos dos E.U.A.--A
Secção 810 do National Electrical Code (Código eléctrico
nacional), ANSI/NFPA No.70, proporciona informações
relativas ao correcto estabelecimento de uma ligação à terra
da instalação e da estrutura de suporte, ligação do cabo
coaxial a uma unidade de descarga, tamanho dos condutores
da ligação à terra, localização da unidade de descarga, ligação
a eléctrodos de ligação à terra e requisitos do eléctrodo de
ligação à terra.

12. Terra - Esta unidade está equipada com uma ficha de ligação
à terra de 3 cabos (uma tomada com um terceiro perno, para
ligação à terra). Esta característica de segurança permite se
adapte apenas a uma tomada de corrente eléctrica com
ligação à terra. Se não for possível ligar a ficha à tomada,
contacte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
Não eliminar o objectivo de segurança da ficha de ligação à
terra.

• O equipamento de funcionamento ao ar livre só deve ser
ligado às tomadas da unidade depois da respectiva ficha
de ligação à terra ter sido ligada a uma tomada adequada
ou a um terminal correctamente ligado a uma fonte de
energia de terra.

• Os conectores de entrada da unidade têm de ser
desligados do equipamento de funcionamento ao ar livre
antes de desligar a ficha de ligação à terra ou terminal de
terra.

• Precauções de segurança adequadas, tais como a ligação à
terra para qualquer dispositivo de funcionamento ao ar
livre ligado a esta unidade.

13. Relâmpagos - Para maior protecção durante uma tempestade
com relâmpagos, ou quando a unidade fica abandonada e
sem ser utilizada durante longos períodos de tempo, desligue
a unidade da tomada de parede e desligue o sistema de
cabos. Assim, evitará danos na unidade devido a relâmpagos
e picos de corrente eléctrica.
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Unidades de 24 VAC
Não exceda 30 VAC à entrada. A tensão aplicada à entrada
da unidade não deve exceder 30 VAC. A tensão nominal à
entrada é de 24 VAC. Os cabos de 24 VAC de alimentação
da unidade, fornecidos pelo utilizador, têm de estar em
conformidade com os regulamentos eléctricos (níveis de
potência da classe 2). Não ligue a alimentação de 24 VAC à
terra mediante os bornes de alimentação ou os bornes de
alimentação da unidade.

Este equipamento deve ser isolado da rede de
alimentação através de uma fonte de potência limitada,
conforme especificado da norma EN60950.

Cabos de alimentação de 220-240 V, 50 Hz
Os cabos de alimentação de 220-240 V, 50 Hz, de entrada e
saída, têm de estar em conformidade com as versões mais
recentes da publicação CEI 227 ou publicação CEI 245.

Remoção da tampa
AVISO: A remoção da tampa deve ser
exclusivamente realizada por pessoal de manutenção
qualificado, não constituindo um elemento cuja
manutenção possa ser feita pelo utilizador. A unidade
deve ser sempre desligada da corrente, antes da
tampa ser removida e permanecer desligada da
corrente enquanto aquela não for colocada.

Para produtos de interior
1. Água e humidade - Não utilize esta unidade

próximo de água - por exemplo, numa cave
molhada, numa instalação exterior desprotegida, ou
numa área classificada como local molhado.

2. Entrada de objectos e líquidos - Nunca empurre
objectos de qualquer tipo para o interior desta
unidade através das aberturas, pois podem tocar em
pontos de tensão perigosa ou provocar curto-circuitos
em peças, resultando em incêndio ou choque
eléctrico. Nunca derrame líquidos de qualquer tipo
sobre a unidade.

3. Fio de alimentação e protecção do fio de
alimentação - No caso das unidades cujo
funcionamento se baseia em CA 230 V, 50Hz, o fio
de entrada e de saída de corrente tem de ser
compatível com as mais recentes versões da IEC
Publicação 227 ou IEC Publicação 245. 
Os fios de alimentação de corrente devem ser
encaminhados, de forma a não serem pisados ou
ficarem presos. Preste particular atenção à
localização de fios e fichas, receptáculos de
conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

4. Sobrecargas - Não sobrecarregue as tomadas ou
extensões, pois pode acarretar risco de incêndio ou
choque eléctrico.

Para produtos de exterior
Linhas eléctricas - Não deve existir qualquer
sistema exterior próximo de linhas eléctricas
aéreas, iluminação ou circuitos eléctricos, ou onde
possa entrar em contacto com essas linhas ou
circuitos. Ao instalar um sistema exterior, deve ter
extremo cuidado para não tocar em linhas ou
circuitos eléctricos, pois este contacto pode ser
fatal. Apenas nos modelos dos E.U.A. - consulte o
National Electrical Code (Código eléctrico
nacional) Artigo 820 relativo à instalação de
sistemas CATV.

Para produtos de montagem em
prateleira
1. Ventilação - Esta unidade não deve ser colocada

em instalações ou prateleiras embutidas, excepto
no caso de existir a ventilação adequada, ou no
caso de as instruções do fabricante terem sido
seguidas. O equipamento não pode exceder os
requisitos máximos da temperatura de
funcionamento.

2. Carregamento mecânico - A montagem do
equipamento numa prateleira deve ser feita de
modo a evitar os perigos derivados de um
carregamento mecânico incerto.

Medidas de Segurança

Atenção: a instalação deve ser executada apenas por técnicos
qualificados da assistência, de acordo com o código eléctrico
nacional ou os códigos locais aplicáveis.

Corte de corrente. As unidades com ou sem interruptores 
ON-OFF (ligar/desligar) recebem corrente sempre que o fio de
alimentação está introduzido na fonte de alimentação; contudo, a
unidade apenas está operacional quando o interruptor ON-OFF
está na posição ON. O fio de alimentação destina-se a desligar a
corrente em todas as unidades.

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE

ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU A PARTE

POSTERIOR). NO INTERIOR, NÃO EXISTEM PEÇAS QUE

POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. REMETA A

ASSISTÊNCIA PARA OS TÉCNICOS QUALIFICADOS.

Este símbolo indica a presença de "tensão perigosa" não
isolada dentro da estrutura do produto, o que pode constituir
risco de choque eléctrico.

O utilizador deve consultar as instruções de funcionamento
e manutenção (assistência) nos documentos que
acompanham o aparelho.
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1.0 DESEMBALAGEM
Este equipamento deve ser desembalado e manuseado
cuidadosamente. Se lhe parecer que um dos elementos
foi danificado durante o envio, notifique o expedidor.

Certifique-se de que todas as peças discriminadas na
Lista das Peças foram incluídas. Se faltar algum
elemento, notifique o Representante de Vendas ou o
Representante da Assistência ao Cliente local da Bosch
Security Systems. 

O cartão de transporte é a embalagem mais segura na
qual a unidade pode ser transportada. Guarde-o para
eventual utilização futura.

1.1 Lista das Peças

1.2 Desembalagem do Invólucro
Não se esqueça de que o 'PRS-Housing' é um
invólucro pressurizado. De modo a evitar danos,
deverá empregar-se todo o cuidado durante o
manuseamento deste produto. Inspeccione o invólucro
após a abertura da embalagem, verificando se a
unidade não sofreu danos durante o envio. As câmaras
dome rachadas ou apresentado sinais de danos
deverão ser substituídas de imediato.

1.3 Invólucro Pressurizado

Modelo Tensão Nominal Gama da Tensão Alimentação
1

PRS-HOUSING 24 V CA 21 a 30 V 59 W 

50/60 Hz

1
O valor da alimentação inclui as necessidades do módulo da

câmara e do invólucro.

2.0 ASSISTÊNCIA
Se necessitar de assistência técnica, contacte o Centro
de Assistência Bosch Security Systems mais próximo
para obter a autorização de reenvio e receber as
instruções pertinentes. 

Centros de assistência
E.U.A.
Telefone: 800-366-2283 ou 717-735-6638

Fax: 800-366-1329 ou 717-735-6639
Peças CCTV sobressalentes
Telefone: 800-894-5215 ou 408-956-3853 ou 3854

Fax: 408-957-3198
E-mail: BoschCCTVparts@ca.slr.com 

Canadá
Telefone: 514-738-2434 

Europa, Médio Oriente e Região da Ásia Pacífico
Telefone: 32-1-440-0711

Para mais informações, visite www.boschsecurity.com.

3.0 DESCRIÇÃO
Este invólucro pressurizado de 24 V CA foi desenhado
para albergar um módulo de câmara AutoDome. 
O invólucro poderá conter um máximo de 35 kPa 
(5 psi) de nitrogénio, injectado por meio de uma
válvula Schraeder, localizada no topo da unidade. 
Sob a tampa superior ventilada, pode encontrar uma
válvula de alívio de pressão destinada a aliviar
pressões superiores a 35 kPa (5 psi). Um conector
hermético de 10 pinos, localizado no centro do suporte
superior de acoplamento, contém condutores de 
259 mm para a entrada de energia e das ligações de
controlo e de vídeo. Os condutores incluem um
conector BNC padrão e dois conectores de aparafusar.
O invólucro contém, além disso, dois aquecedores 
(19 W e 25 W) e dois ventiladores. Em caso de
manutenção, deve retirar-se o conjunto constituído
pela cúpula inferior e pelo anel.

4.0 FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS

• Chave de Parafusos
• Chave de parafusos Phillips
• Tomada de  7/16 polegadas

Qtd. Item

1 Parte superior do invólucro

1 Cúpula inferior (transparente)

1 Anel do invólucro

1 Conector acoplado de 4 pinos (alimentação)

1 Conector acoplado de 5 pinos (controlo)

1 Acoplador de tubo

1 Este manual de instalação
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5.0 INSTALAÇÃO

5.1 MEDIDAS DE SEGURANÇA

IMPORTANTES
1. Utilize sempre óculos de protecção durante os

trabalhos de manutenção da unidade.

2. Nunca utilize fontes de gás não reguladas para
pressurizar o invólucro. A válvula deverá ser
regulada para um máximo de 70 kPa (10 psi) de
saída.

3. DURANTE A PRESSURIZAÇÃO, APENAS
UTILIZE NITROGÉNIO!

5.2 Instalação do Suporte de Montagem

e do Acoplamento

1. O modelo padrão é concebido como um
invólucro de montagem suspenso, incluindo um
acoplamento NPT para invólucros de
1,5 polegadas (deverá ser utilizado com um tubo
NPT padrão de 1,5 polegadas). Em alternativa,
o invólucro pode ser utilizado com suportes que
constem de roscas macho para tubos de
1,5 polegadas.

2. Instale o tubo inclinado ou suporte para
montagem em parede na posição desejada.
Certifique-se de que o suporte está bem fixo a
uma estrutura capaz de suportar o peso de toda
a unidade. (Consulte as instruções fornecidas
com o suporte de montagem para obter mais
informações.)

3. As roscas de tubo deverão estar limpas e sem
qualquer sinal de oxidação. Embora um
conector hermético garanta a protecção do
interior do invólucro contra qualquer humidade,
recomenda-se a aplicação de um vedante de
roscas nas roscas do acoplamento do invólucro.
Fixe o acoplamento do invólucro ao suporte ou
tubo inclinado (Figura 1).

5.3 Abertura do Invólucro
1. Liberte a possível pressão acumulada durante o

envio, premindo a válvula Schraeder, de modo
a que esta alivie a pressão em excesso.

2. Abra o invólucro desapertando os nove (9)
parafusos fixos, localizados no anel do
invólucro, junto da cúpula transparente inferior.
Procure não desaparafusar os parafusos por
completo. Torça a cúpula ligeiramente no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
para a retirar (Figura 2). Retire a capa protectora
do 'PRS-HOUSING' e coloque-a de lado.

3. Procure não perder ou danificar a junta circular
incorporada na ranhura do invólucro. A
referida junta não deverá sujar-se; caso
contrário, o invólucro poderá não ser
correctamente vedado quando da sua
montagem.

5.4 Calibragem do Invólucro
O 'PRS-HOUSING' inclui um sensor de alarme de
pressão baixa. Antes de instalar a câmara na unidade,
deverá calibrar o 'PRS-HOUSING', de acordo com a
pressão atmosférica ambiente. Eis o procedimento a
seguir:

1. Ligue a ALIMENTAÇÃO da unidade.
O indicador LED vermelho ILUMINA-SE, 
sem tremeluzir.

2. Após cerca de 30 segundos, o indicador LED
fica intermitente. Indica que a unidade pode
ser calibrada.

3. Prima o interruptor de calibragem localizado junto
ao indicador LED vermelho. Quando o
interruptor for libertado, o indicador LED 
desliga-se, sinal de que se efectuou a calibragem
da unidade e de que os dados foram guardados de
forma permanente.

Aplique Fita
Vedante de Roscas 

Figura 1:  Acoplamento do Invólucro

Não se esqueça de examinar a unidade e a
sua estrutura de suporte com regularidade. Se
a cúpula apresentar sinais de desgaste (por
exemplo, fissuras causadas por tensão),
proceda à sua substituição imediata.
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4. DESLIGUE a unidade.

5. Pode, agora, proceder à instalação da câmara.
Consulte a Secção 5.6 Instalação do Módulo da
Câmara.

5.5 Endereçamento da Câmara e

Definições do Comutador

1. Para utilizar a funcionalidade 'Fast Address'
(Endereçamento Rápido), consulte o Manual de
Instruções da AutoDome, após a conclusão da
instalação. Em alternativa, configure o
comutador de endereçamento, tal como descrito
no PASSO 5.4.2. Se definir o selector de

endereçamento para 0000 a AutoDome
responde a TODAS as mensagens,
independentemente do seu endereço (NÃO
RECOMENDADO); alternativamente, a
unidade poderá responder apenas aos
comandos destinados ao seu endereço.

2. As seguintes definições aplicam-se à AutoDome
versão 5.00 e posteriores:

*Indica a posição predefinida.

**A Taxa de Transferência do Comutador 1 apenas se aplica a um

modo especial que permite a transferência de firmware novo.

Para a taxa de transferência das comunicações normais, consulte

o Manual de Instruções da Autodome.

5.6 Instalação do Módulo da Câmara

1. Instale novamente a parte superior do invólucro
na embalagem de transporte para mantê-la fixa
durante a instalação do módulo da câmara.

2. Enquanto segura o topo da câmara, rode a parte
inferior e alinhe os marcadores amarelos da
cúpula da câmara.

Apenas Desaperte
os Parafusos, Não

Os Retire

Retire a Cúpula
Girando-a no

Sentido Contrário
aos Ponteiros do

Relógio

Figura 2:  Abertura do Invólucro para Retirar a Cúpula

Comutador
# Função Posição Selecção

**1

Velocidade de

Transferência do Modo

de Arranque (Apenas 

Transferência de Firmware)

LIGADO

DESLIGADO

19,2K

57,6K*

2 Selecção do Modo de

Série

LIGADO

DESLIGADO

RS-485

RS-232*

3 Selecção do Modo de

Câmara

LIGADO

DESLIGADO

Modo de Carregador

de Arranque 

Modo Normal*

4
Detecção de Baixa

Pressão

LIGADO

DESLIGADO

Cúpula Pressurizada*

Cúpula Não

Pressurizada

Tabela 1:  Definições do Comutador DIP S105 

Comutador DIP S105 
Comutador de
Endereçamento

Foto. 2:  Comutador DIP S105  e Seleccionador de

Endereços

Este procedimento deverá ser concluído até 
4 minutos após haver ligado a unidade (antes
que o LED se desligue) ou a calibragem não
será levada a cabo.  Se esse for o caso,
desligue a unidade e repita o procedimento.

Após a calibragem do invólucro, não é
necessário realizar qualquer ajuste adicional.
No entanto, a unidade poderá ser recalibrada
quando da sua activação; bastará seguir os
passos acima.

Foto. 1:  Interruptor de Calibragem e Indicador LED

LEDinterruptor
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3. Estando o ponto vermelho do módulo da
câmara voltado para o ponto vermelho no
interior do invólucro, deslize o módulo da
câmara para o interior do invólucro utilizando
as guias. 

NOTA: A câmara é apresentada num ângulo de
180 graus para permitir a visualização dos marcadores
vermelhos.

4. Enquanto segura a unidade pelo anel de
rebordo, introduza o módulo da câmara por
completo no invólucro.

5. Enquanto faz pressão no sentido ascendente,
gire a janela da cúpula/anel de bloqueio no
sentido dos ponteiros do relógio, cerca de 1/4
de volta.

6. De modo a evitar a remoção não autorizada do
módulo da câmara, poderá introduzir um selo
de arame ou abraçadeira plástica através das
ranhuras no anel da câmara e do invólucro. 

5.7 Instalação da Cúpula

1. Limpe o interior da cúpula utilizando o pano
TEX fornecido.

2. Certifique-se de que a junta circular ainda se
encontra correctamente posicionada na ranhura.
(Se necessário, utilize o pacote de massa
lubrificante para juntas circulares para fixar a
junta à ranhura.)

Marcadores
Vermelhos

Foto. 4:  Alinhamento dos Marcadores Vermelhos

Guias

Pontos
Vermelhos
Frente a
Frente

Foto. 5:  Introdução do Módulo da Câmara no
Invólucro

Girar na Direcção
da Seta para Fixar

Fio

As Setas
Alinham-se

Quando Fixa

Foto. 6: Fixação da Câmara na Posição Correcta

Foto. 7:  Fixação da Cúpula em Posição

Marcadores
Amarelos

Foto. 3:  Alinhamento dos Marcadores Amarelos
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3. Volte a fixar a cúpula do invólucro e aperte os
nove (9) parafusos imperdíveis à mão, por meio
de um modo alternado de aparafusamento, de
modo a obter um resultado uniforme. Não
aperte demasiado os parafusos. Comece por
apertá-los até que a abertura entre o anel e a
parte superior do invólucro se feche. Em
seguida, aperte cada parafuso sem exceder um
binário de 50 libras por polegada.

5.8 Pressurização do Invólucro 

Através da válvula de Schraeder, localizada no topo da
unidade, introduz-se nitrogénio seco. Pode encontrar-se
uma válvula de alívio de pressão sob a tampa do
invólucro, no mesmo local. O ar é ventilado a partir
da válvula de alívio de pressão localizada entre o topo
do invólucro e a tampa.

Os invólucros pressurizados proporcionam máxima
protecção para câmaras e objectivas CCTV.
O nitrogénio seco no interior do invólucro elimina os
efeitos da humidade, poeiras, insectos e fumos de cano
de escape corrosivos; deste modo, o equipamento de
vigilância mantém-se operacional durante mais tempo.

Para pressurizar o invólucro, precisará de:

1. Um depósito de nitrogénio seco

2. Um regulador incorporado no depósito

3. Uma mangueira com uma bucha pneumática
que ligue o regulador à válvula de entrada do
invólucro.

5.8.1 Nitrogénio Seco

O nitrogénio é vendido pronto a usar; consulte as
Páginas Amarelas para encontrar um fornecedor de
gás industrial e medicinal. Se o depósito tiver de ser
transportado de um lado para o outro, recomenda-se a
utilização de um depósito de 1 metro cúbico.
Quantidade que deveria ser suficiente para reabastecer
30 invólucros. Maneje os depósitos com cuidado.
Embora o nitrogénio seja um gás inerte, o depósito é
uma estrutura altamente pressurizada; se a válvula for
danificada, o depósito poderá ser perigoso. Os
depósitos de nitrogénio seco podem ser reutilizados
durante vários anos. 

5.8.2 O Regulador

Apesar do depósito possuir uma válvula de ajuste
padrão de 580, é necessária a utilização de um
regulador. Os reguladores recomendados para o
depósito são: #9296-15-580 ou #425-15-580. Para
obter informações acerca de distribuidores locais,
contacte a Harris através do telefone 800-241-0804.

5.8.3 A Mangueira

A válvula de purga, denominada válvula "Schraeder"
ou "dill", é semelhante à válvula de entrada de ar dos
pneus dos carros ou das bicicletas. Para ligar o
regulador à válvula de purga do invólucro, necessitará
uma mangueira com uma barbela de 1/4 polegadas,
numa das extremidades e uma bucha pneumática na
outra. A barbela é ligada ao regulador e a bucha
pneumática à válvula Schraeder. Poderá adquirir estas
mangueiras na sua loja local da especialidade.

5.8.4 Pressurização do Invólucro

1. Regule o manómetro do regulador para um
valor entre os 35 kPa (5 psi) e os 70 kPa 
(10 psi). 

2. Coloque a bucha pneumática na válvula
Schraeder, como se de um pneu se tratasse e
pressione para começar a encher.

3. O ar deveria começar a sair da válvula de alívio
de pressão após alguns minutos. Após ter
enchido o invólucro, verifique a pressão com
um manómetro de pressão. A mesma deverá
situar-se entre os 21 kPa (3 psi) e os 35 kPa 
(5 psi). 

Orifícios de
Ventilação

Válvula
Schraeder

Figura 3:  Invólucro de Pressão, apresentando os
Orifícios de Ventilação e a Válvula Schraeder

Antes de pressurizar o invólucro, certifique-se
de que as duas (2) tampas de ventilação não
estão obstruídas por impurezas, como gelo
ou lixo (ver Figura 4).
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4. Após verificar a pressão, volte a ligar a bucha
pneumática e purgue o invólucro durante cinco
(5) minutos.

Localize a tira de medição da humidade interna,
no suporte da câmara (facilmente visível com a
cúpula montada) e certifique-se de que passou
de cor-de-rosa a azul.

5.9 Cablagem e Montagem do Invólucro

1. Ligue o conector acoplado de 4 pinos
(fornecido) aos fios de alimentação de entrada.
Consulte a Figura 4 para a ligação dos fios. 

2. Ligue o conector acoplado de 5 pinos
(fornecido) aos fios de controlo adequados.
Consulte a Tabela 4 para os códigos de cor.

3. Passe o cabo de segurança do acoplador,
localizado na parte superior do invólucro, por
um dos Parafusos de Fixação do suporte de
acoplação do tubo, de modo a segurar o
invólucro temporariamente. Consulte a Foto 8.

4. Ligue o Conector de Alimentação de 4 pinos do
invólucro ao conector acoplado correspondente,
instalado durante o passo 1.

5. Ligue o Conector de Alimentação de 5 pinos do
invólucro ao conector acoplado correspondente,
instalado durante o passo 2.

6. Ligue o conector BNC de vídeo do invólucro
ao conector acoplado de entrada de vídeo
correspondente.

Recomenda-se a purgação e monitorização
periódicas.

Pino # Função Fio Colorido

1 Alimentação da Câmara (24 V CA) Vermelho

2 Alimentação da Câmara (24 V CA) Cor-de-laranja

3 Aquecedor/Ventilador (24 V CA ) Amarelo

4 Aquecedor/Ventilador (24 V CA ) Verde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

ENV-PSU
PRESSURIZED DOME 4-PIN

POWER CONNECTOR

HEATER / BLOWER

NO CONNECTION

JUMPER PIN 2 TO PIN 4

24 VAC CAMERA

24 VAC CAMERA

Figura 4: Ligações à Fonte de Alimentação

Tabela 2: Conector de Alimentação de 4 Pinos

Consulte a Tabela 2 para obter informação
sobre a ligações dos fios coloridos Tabela 3
para os comprimentos máximos
recomendados dos fios que ligam o invólucro
pressurizado e a fonte de alimentação
externa.

CONECTOR DE 4 PINOS DO
INVÓLUCRO PRESSURIZADO

FIO DE LIGAÇÃO
DIRECTA DO PINO 2
AO PINO 4

SEM LIGAÇÃO

CÂMARA DE 24 V CA

CÂMARA DE 24 V CA

AQUECEDOR / 
VENTILADOR

Tamanho do Fio Distância Máxima

mm
2

AWG m pés

1 18 23 76

1,5 16 37 121

2,5 14 59 193

Tabela 3: Guia de ligações eléctricas - 24 V CA

Pino # Função Fio Colorido

5 C (-) Azul

6 C (+) Violeta

7 Terra bi-fase Cinzento

8 Terra Alarme Fio de ligação directa preto ao Pino 7

9 Entrada de Alarme 1 Branco 

Tabela 4: Conector de controlo de 5 Pinos

NOTA: Se a entrada de Alarme estiver a ser
utilizada, deverá estar ligada um contacto
seco. Para activar a entrada do Alarme, o
contacto seco deverá mudar do estado
'Entrada de Alarme' para 'Terra Alarme'. Por
exemplo, para activar Entrada de Alarme #1,
o contacto seco deverá mudar de estado, do
Pino 8 para o Pino 9.



7. Enquanto segura o invólucro, desate o cabo de
segurança e ligue os fios e conectores ao tubo.
Conclua a montagem do invólucro, torcendo-o
para dentro do suporte de acoplamento do
tubo.

8. Aperte os três (3) Parafusos de Fixação do
acoplador do tubo. Consulte a Foto 8.

9. Limpe o exterior da cúpula com um pano TEX
e certifique-se de a tampa da válvula Schraeder
está no sítio.
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Vídeo BNC do
Invólucro

Cabo de Segurança
passado pelo Parafuso

Conector de
Alimentação Pré-

instalado de 4 Pinos

Coaxial
para

Central de
Comando

Conector de Controlo
Pré-instalado de 5 pinos

Introduza o
Invólucro nestas
Ranhuras e Torça

até Fixar

Tampa da Válvula
Schraeder

Parafusos de Fixação (3)

Conector de
controlo

acoplado de
5 pinos

Conector de
alimentação

acoplado de 4 pinos

Foto. 8:  Cabo de Segurança e Ligações Eléctricas

Foto. 9:  Parafusos de Fixação
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