الفيديو  NDA-7040-PIP -لوحة واجهة معلقة 158 ،مم

 NDA-7040-PIPلوحة واجهة معلقة 158 ،مم

 tتصميم معياري لتمكين التركيب السهل والسريع
 tمجموعة ملحقات واحدة لمجموعات كاميرات متعددة
من Bosch
 tتشطيبات مقاومة للطقس بهدف المحافظة على
المظهر الجمالي
 tيسمح بتركيب الكاميرا على حامل التركيب الحائطي
) (NDA-U-WMTأو حامل التركيب األنبوبي المتدلي
)(NDA-U-PMT

تم تصميم هذا الملحق الخاص بالكاميرا الستخدامه مع
مجموعة ملحقات  Boschالعالمية.
حوامل التركيب وملحقات الكاميرا المعيارية هي مجموعة من
حوامل التركيب ومحوالت التركيب ولوحات واجهات متدلية
وخزائن مراقبة يمكن استخدامها مع مجموعة واسعة من
كاميرات  .Boschيمكن تركيب الملحقات بسهولة ويمكن
دمجها لتبسيط عملية التركيب في مواقع متعددة مع
المحافظة على نفس الشكل وطريقة العمل.

التثبيت/التكوين
إشعار
اتخذ تدابير وقائية إضافية لعمليات التركيب في
البيئات عالية الرطوبة.

i

– تأكد من إحكام ربط جميع المسامير بشكل صحيح بنفس
عزم الدوران.

الوظائف

شريطا مانعً ا للتسرب على األنبوب لضمان اتصال
– ضع
ً
محكم بلوحة الواجهة.
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يمكن تثبيت  NDA-7040-PIPمع مجموعة FLEXIDOME IP
 ،6000/7000في كل من البيئات الداخلية والخارجية.
إنه يوفر حال ً آمنًا ومتينًا لتركيب الكاميرا على:
• حامل التركيب الحائطي NDA-U-WMT
• حامل التركيب المتدلي NDA-U-PMT
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(األبعاد بالمليمتر )بوصة
القطع المضمنة
المكون

الكمية

لوحة واجهة متدلية

1

M5 T25 مسمار

3

M4 T25 مسمار

1

دليل التثبيت السريع

1

المواصفات التقنية
mm x 86 mm 157.98

( االرتفاعx البعد )القطر

in x 3.38 in 6.21

( االرتفاعx البعد )القطر

g 220

(الوزن )غ

lb 0.49

(الوزن )رطل

 أبيض اإلشارةRAL 9003 اللون

RAL اللون في مخطط

ألومنيوم

المواد
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