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De modulaire camerabeugels en -accessoires zijn een
familie van montagebeugels, adapters, hangende
interfaceplaten en junction boxen die kunnen worden
gebruikt in combinatie met een breed assortiment
camera's van Bosch. De accessoires zijn eenvoudig te
installeren en kunnen worden gecombineerd, om de
installatie op meerdere locaties te vereenvoudigen,
terwijl hetzelfde uiterlijk behouden blijft.
Systeemoverzicht
Modulair ontwerp: te gebruiken met verschillende
camera's
Het modulaire ontwerp is flexibel en kan worden
gebruikt om camera's van Bosch zowel binnen als
buiten te installeren. Als de juiste interfaceplaat voor
de camera wordt gekozen, kunnen algemene beugels
worden gebruikt, waardoor de installatie van meerdere
camera's eenvoudiger is en vorm en kleur (RAL9003)
gelijk zijn.
Deze accessoires zijn compatibel met:
•
•
•
•

FLEXIDOME
FLEXIDOME
FLEXIDOME
FLEXIDOME

IP
IP
IP
IP

4000i
5000i
outdoor 4000 HD
outdoor 5000 HD

u

Modulair ontwerp voor snelle en eenvoudige
installatie

u

Perfect op elkaar afgestemde onderdelen voor
eenvoudige selectie en installatie

u

Weerbestendige afwerking waardoor het uiterlijk
mooi blijft

•
•
•
•

FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP
FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP
AUTODOME IP 4000i
AUTODOME IP 5000i

Kwaliteit en robuustheid in elke omgeving
Het mechanische ontwerp van de montagebeugels en
accessoires zorgt voor gebruiksgemak,
betrouwbaarheid en robuustheid. Alle combinaties zijn
getest volgens normen van Bosch en leveren de
hoogste prestaties, inclusief tests op het gebied van
mechanische belasting, schokken, trillingen en impact.
Het mechanische ontwerp maakt deze
montagebeugels en accessoires vandalismebestendig
en de hoogwaardige coating beschermt tegen corrosie
en zorgt ervoor dat het uiterlijk mooi blijft.
Bruikbaarheid: eenvoudige en flexibele installatie
Bruikbaarheid is essentieel voor deze accessoires. Dit
begint met een eenvoudige selectieproces met de
Productkiezer van Bosch om de juiste combinatie van
accessoires te bepalen voor de camera die wordt
gebruikt.
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Hulpstuk voor wandmontage

Afhankelijk van de installatie kan een wand-, plafondof dakmontagebeugel worden gebruikt. Andere opties
zijn onder andere een buis- en een
hoekmontagebeugel. De junction box,
wandmontageplaat en opbouwdozen bieden
installateurs extra flexibiliteit. Met een
cameraspecifieke interface kan een reeks camera's
worden gebruikt in combinatie met deze
montageopties.
Hangende interfaceplaat
Elke compatibele camera heeft een eigen hangende
interfaceplaat. Deze adapters zijn speciaal ontworpen
voor gebruik met de modulaire accessoires. Het is een
veilige en robuuste oplossing om de gekozen camera
te bevestigen op de wandbeugel NDA-U-WMT, de
mastbeugel NDA-U-PMT of de dakrandbeugel NDA-URMT.

De wandmontagebeugel ondersteunt meerdere
installatietypen, zoals rechtstreekse installatie aan een
wand, mast of hoek met behulp van een geschikte
adapter. De geïntegreerde draaifunctie zorgt ervoor
dat de geïnstalleerde camera altijd waterpas hangt. De
beugel zorgt voor eenvoudig kabelbeheer en kan
worden gecombineerd met extra opbouwdozen voor
buisaansluitingen.
U kunt uw installatie uitbreiden met een junction box
voor een extra voeding en extra ruimte om veilig extra
hardware te installeren.
Met een cameraspecifieke interfaceplaat om uw
camera te bevestigen aan de montagebeugel.
Dakrandsteun hangend
De dakrandsteun kan worden gebruikt om camera's te
installeren op dakranden, randen van balkons of
zijkanten van bruggen. Deze montagebeugels passen
aan de binnen- of buitenkant van een geschikte wand
en zijn draaibaar om de plaatsing en het onderhoud
van camera's eenvoudiger te maken. Een optionele
adapter voor montage op een plat dak (LTC9230/01)
kan worden gebruikt voor montage op een vlakke
ondergrond.
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Buismontagebeugel, niet-inbouw

Met deze adapter kan de camera aan een paal of mast
worden gemonteerd. Nadat de adapter is bevestigd
aan de paal, kunnen een wandmontagebeugel en een
junction box worden toegevoegd voor een volledig
weerbestendige installatie.
Verloopstuk voor hoekmontage

De buismontagebeugel maakt het mogelijk een camera
op te hangen aan een plafond. Voor hoge plafonds kan
de buis worden verlengd. De beugel zorgt voor
eenvoudig kabelbeheer en kan worden gecombineerd
met een extra opbouwdoos voor buisaansluitingen.
U kunt uw installatie uitbreiden met een junction box
voor een extra voeding en extra ruimte om veilig extra
hardware te installeren.
Met een cameraspecifieke interfaceplaat om uw
camera te bevestigen aan de montagebeugel.
Adapter voor mastmontage

De adapter voor hoekmontage zorgt voor eenvoudige
installatie aan de hoek van een gebouw. Als de adapter
is geplaatst, kunnen een wandmontagebeugel en een
junction box worden toegevoegd voor een volledig
weerbestendige installatie.
Junction boxen
Junction boxen van Bosch zijn ontworpen om te
voldoen aan de vereisten voor voeding en elektrische
veiligheid voor camera's die buiten worden gebruikt in
beveiligingstoepassingen. De junction boxen hebben
een voeding voor situaties zonder PoE. Deze zijn
beschikbaar zonder transformator (directe
voedingsingang van 24 VAC) en met een transformator
van 120 VAC of 230 VAC voor netvoeding. Elke junction
box beschikt over een uitgang van 100 Watt met
piekbescherming. De junction box is een handige,
directe interface voor de wandmontagebeugel. De
volledige combinatie met wandmontagebeugel voldoet
aan IP66 en IK10. Raadpleeg de Bosch Product
Selector voor meer informatie over compatibiliteit.
Glasvezelsets
De glasvezelset VG4-SFPSCKT is een unieke
mediaconvertermodule voor gebruik met de junction
box. Deze mediaconvertor is geschikt voor vele
10/100 Mbps SFP-modules (small form-factor
pluggable) voor gebruik met multimode- of
singlemode-glasvezelkabels met LC- of SC-connectors.
De mediaconvertermodule en de SFP-module kunnen
rechtstreeks in de junction box worden geïnstalleerd
voor een geïntegreerde glasvezeloplossing. De
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glasvezelkits vergroten het bereik van de camera voor
het ontvangen van commando's en de transmissie van
video en gegevens.
Technische specificaties
Mechanische specificaties
Standaardkleur

Wit (RAL 9003)

Montage

Aan een wand, een paal, een hoek, een rand
(dak)

Bestelinformatie
NDA-U-CMT Verloopstuk voor hoekmontage

Universele hoekmontagebeugel, wit
Bestelnummer NDA-U-CMT
NDA-U-PA0 Bewakingskast 24VAC

Junction box, 24 VAC ingang, 24 VAC uitgang, IP66
Bestelnummer NDA-U-PA0
NDA-U-PA1 Bewakingskast 120VAC

Junction box, 120 VAC ingang, 24 VAC uitgang, IP66
Bestelnummer NDA-U-PA1
NDA-U-PA2 Bewakingskast 230VAC

Junction box, 230 VAC ingang, 24 VAC uitgang, IP66
Bestelnummer NDA-U-PA2
NDA-U-PMAL Adapter voor mastmontage groot

Universele buismontageadapter, wit, groot

NDA-U-WMT Wandbevestiging hangend

Universele wandmontagebeugel voor domecamera's,
wit
Bestelnummer NDA-U-WMT
NDA-3050-PIP Interfaceplaat hangend panoramic 5000

Hangende interfaceplaat voor FLEXIDOME IP
panoramic 5000 MP. Voor binnen- en buitenshuis
Bestelnummer NDA-3050-PIP
NDA-4020-PIP Interfaceplaat hangend AUTODOME 4000

Hangende interfaceplaat voor AUTODOME IP 4000i.
Bestelnummer NDA-4020-PIP
NDA-5030-PIP Interfaceplaat hangend NDE-4/5000

Hangende interfaceplaat voor FLEXIDOME 4000i/5000i
buitenshuis.
Bestelnummer NDA-5030-PIP
NDA-5031-PIP Interfaceplaat hangend NDI-4/5000

Hangende interfaceplaat voor FLEXIDOME IP 4000i/
5000i binnenshuis.
Bestelnummer NDA-5031-PIP
NDA-7010-PIP Interfaceplaat hangend FLEXIDOME 7000

Hangende interfaceplaat voor FLEXIDOME IP
panoramic 7000.
Bestelnummer NDA-7010-PIP
NDA-8000-PIP Interfaceplaat hangend, binnen

Hangende interfaceplaat voor FLEXIDOME IP 8000i,
binnenshuis.

Bestelnummer NDA-U-PMAL

Bestelnummer NDA-8000-PIP

NDA-U-PMAS Adapter voor mastmontage klein

NDA-8000-PIPW Interfaceplaat hangend, buiten

Mastbevestigingsadapter klein
Universele mastbevestigingsadapter, wit; klein.
Bestelnummer NDA-U-PMAS
NDA-U-PMT Steun voor buismontage, 12" (31cm)

Hangende interfaceplaat inclusief bescherming tegen
weersinvloeden voor FLEXIDOME IP 8000i,
buitenshuis.
Bestelnummer NDA-8000-PIPW

Universele mastmontagebeugel voor domecamera's, 31
cm, wit

Accessoires

Bestelnummer NDA-U-PMT

Behuizing voor tussenruimte in plafond voor
AUTODOME IP 4000i- en AUTODOME IP 5000icamera's. Alleen in bepaalde regio's verkrijgbaar.

NDA-U-PMTE Verlengbuis voor buismontage, 50cm

Verlengstuk voor hangende buismontage, 50 cm, wit
Bestelnummer NDA-U-PMTE
NDA-U-PSMB Wand-/plafondbeugel voor buismontage
SMB

Doos voor opbouwmontage (SMB) voor wand- of
buismontage.
Bestelnummer NDA-U-PSMB
NDA-U-RMT Hangende bevestiging dakrand

Universele dakmontagebeugel voor domecamera's, wit
Bestelnummer NDA-U-RMT
NDA-U-WMP Wandmontageplaat

Achterplaat voor universele wandmontage-,
hoekmontage- en buismontagebeugel, wit, IP66
Bestelnummer NDA-U-WMP

NDA-4020-PLEN Doos in tussenruimte voor PTZ-dome

Bestelnummer NDA-4020-PLEN
VGA-IC-SP Onderst.set verlaagd plafond, 17,8cm

Ondersteuningsset voor domecamera's in verlaagde
plafonds. Opening Ø177 mm. Maximaal ondersteund
gewicht 11,3 kg.
Bestelnummer VGA-IC-SP
LTC 9230/01 Adapter voor dakmontage

Adapter voor platdakmontage om een eenheid rechtop
te bevestigen op een vlakke ondergrond.
Bestelnummer LTC 9230/01
SFP-2 Glasvezelmodule, multimode, 1310nm, 2LC

SFP-glasvezelmodule, 2 km, 2 LCD-connectoren.
Multimodus
1310 mm
Bestelnummer SFP-2
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SFP-3 Glasvezelmodule, single-mode, 1310nm 2LC

SFP-glasvezelmodule, 20 km, 2 LCD-connectoren.
Single-mode
1310 nm
Bestelnummer SFP-3
SFP-25 Glasvezelmodule, 1310/1550nm, 1SC

SFP-glasvezelmodule, 2 km, 1 SC-connector.
Multi-mode
1310/1550 nm
Bestelnummer SFP-25
SFP-26 Glasvezelmodule, 1550/1310nm, 1SC

SFP-glasvezelmodule, 2 km, 1 SC-connector.
Multi-mode
1550/1310 nm
Bestelnummer SFP-26
NDA-4020-PLEN Doos in tussenruimte voor PTZ-dome

Behuizing voor tussenruimte in plafond voor
AUTODOME IP 4000i- en AUTODOME IP 5000icamera's. Alleen in bepaalde regio's verkrijgbaar.
Bestelnummer NDA-4020-PLEN
VGA-IC-SP Onderst.set verlaagd plafond, 17,8cm

Ondersteuningsset voor domecamera's in verlaagde
plafonds. Opening Ø177 mm. Maximaal ondersteund
gewicht 11,3 kg.
Bestelnummer VGA-IC-SP
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