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pt   Manual de instalação

Gabinete Universal
AE20
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Dimensões (A x L x P) 12 cm x 16 cm x 4 cm (5 pol x 6 pol x 1,5 pol)

3 | Especificações

Instale o AE20 utilizando a configuração de três pontos. As instalações da montagem em superfície 
e da caixa octogonal são as únicas opções para a instalação de três pontos. Consulte a ilustração 
a seguir.

Instale o parafuso do tamper da tampa. Consulte a ilustração abaixo.

AVISO!
Consulte as instruções de instalação do painel de controle ou do módulo para 
a conexão ao painel de controle.

Copyright
Este documento é propriedade intelectual da Bosch Security Systems, Inc. e está protegido por direitos autorais. Todos os direitos 
reservados.
Marcas registradas
Todos os nomes de produtos de hardware e software usados neste documento são provavelmente marcas registradas e devem ser 
tratados de acordo.
Datas de fabricação dos produtos da Bosch Security Systems, Inc.
Use o número de série localizado na etiqueta do produto e consulte o site da Bosch Security Systems, Inc. em  
http://www.boschsecurity.com/datecodes/.

CUIDADO!
A alimentação deverá ser limitada em todos os módulos utilizados com 
este gabinete. A alimentação total no gabinete não deve exceder 15 W.

Bosch Security Systems, B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands
www.boschsecurity.com
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Descrição

1 Caixa quadrada de 10 cm 
(4 pol)

3 Caixa de passagem dupla

2 Caixa de passagem única 4 Caixa octogonal de 9 cm (3,5 pol)

Este gabinete abriga diversos módulos receptores, de entrada e de saída da EDM e da Bosch.

1 | Visão geral

2 | Instalação

AVISO!
O descumprimento das instruções de montagem poderá danificar o gabinete.

1. Abra inserindo uma chave de fenda nos dois slots. 

2. Use os furos de montagem ao instalar em uma caixa elétrica. 
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AVISO!
O tamper de parede não funciona se instalado em uma caixa elétrica.

3. Instale um módulo de 3 pontos antes de instalar o gabinete na parede. 
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Texto explicativo Descrição
1 Slots de montagem de três pontos

4. Prenda à superfície. Consulte a ilustração a seguir. 
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Texto explicativo Descrição Texto explicativo Descrição
1 Furos de instalação 

em superfície
2 Localização do parafuso 

do tamper de parede

AVISO!
A inserção de um parafuso no suporte do tamper mantém o AE20 e o suporte 
separados quando o parafuso é apertado ou quando o AE20 é removido. 
Para obter um alinhamento correto, insira o parafuso por último.

3 | Fixação
Instale um módulo no AE20. Consulte a ilustração a seguir.


