
4S بلوحة محول NDA-3080-4S NDE-3000 - الفيديو

NDA-3080-4S NDE-3000 4 بلوحة محولS

t.سهل االستخدام والتركيب

tتصميم معياري لتمكين التركيب السهل والسريع

tمصممة لتتكامل بسالسة مع الكاميرا

تم تصميم هذا الملحق الخاص بالكاميرا الستخدامه مع
 العالمية.Boschمجموعة ملحقات 

حوامل التركيب وملحقات الكاميرا المعيارية هي مجموعة من
حوامل التركيب ومحوالت التركيب ولوحات واجهات متدلية
وخزائن مراقبة يمكن استخدامها مع مجموعة واسعة من

. يمكن تركيب الملحقات بسهولة ويمكنBoschكاميرات 
دمجها لتبسيط عملية التركيب في مواقع متعددة مع

المحافظة على نفس الشكل وطريقة العمل.

الوظائف

 لالستخدام الداخلي بشكل حصريNDA-3080-4Sتم تصميم 
.FLEXIDOME IP 3000i IRمع مجموعة 

يوفر هذا الملحق حالً آمنًا ومتينًا لتركيب الكاميرا على:
NDA-U-CMTمحول تركيب زاوية •
NDA-U-PMALمحول تركيب كبير على عمود •
NDA-U-PMASمحول تركيب صغير على عمود •

معلومات تنظيمية

التثبيت/التكوين
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القطع المضمنة

المكونالكمية

NDA-3080-4S محول لوحة1

P1 مسمار4

السريع التثبيت دليل1

المواصفات التقنية

ميكانيكي

mm x 2.50 mm 148)االرتفاع x القطر (البعد

in x 0.09 in 5.82)االرتفاع x القطر (البعد

g 111)غ (الوزن

lb 0.25)رطل (الوزن

اإلشارة أبيض RAL 9003 اللونRAL مخطط في اللون

ألومنيومالمواد

معلومات الطلب

NDA-3080-4S NDE-3000 4 بلوحة محولS
NDE-3000 للكاميرا القبية 4Sلوحة محول 
NDA-3080-4S | F.01U.396.445 F.01U.379.488رقم الطلب 

ممثل بواسطة:

Europe, Middle East, Africa:Germany:
Bosch Security Systems B.V.

P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/

www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0

Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
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