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Os suportes e acessórios para montagem de câmera
modulares são uma família de suportes para
montagem, adaptadores de montagem, placas de
interface suspensas e gabinetes de vigilância que
podem ser usados com uma ampla variedade de
câmeras Bosch. Os acessórios são fáceis de instalar e
podem ser combinados para simplificar a instalação
em diversos locais enquanto mantêm as mesmas
características de sua aparência.
Funções
Adaptador de suporte para montagem em canto
Este adaptador de suporte de montagem em canto
permite a instalação em cantos externos. Fornece uma
solução segura e robusta para montar câmeras
juntamente com os seguintes acessórios.
Combinações de acessórios universais
Fornece uma solução segura e robusta para montar
câmeras juntamente com os seguintes acessórios.
• Suporte para montagem em parede suspenso NDA-U-WMT
• Placa para montagem em parede NDA-U-WMP
• Gabinete de vigilância NDA-U-PA0/1/2

u

Para a instalação de câmeras Bosch em um canto
externo

u

Design modular para instalação fácil e rápida

u

Acabamento resistente a intempérie para manter a
aparência cosmética

• Suporte para montagem em parede/teto suspenso
SMB NDA-U-PSMB
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Certificados e aprovações
Ambiental
Névoa de sal

IEC60068-2-52

Impacto

IK10

Peças incluídas
Quantid
ade

Componente

1

Suporte para montagem em canto

4

Parafuso sextavado M6 x 20 mm

4

Arruela de pressão M6

4

Arruela M6

4

Parafuso sextavado 3/8 pol-16 x 1,75 pol

4

Arruela de pressão de 3/8 pol

1

Guia de Instalação Rápida

Especificações técnicas
Mecânico
Dimensões (L x A x
P)

219 x 236 x 148 mm
(8,6 x 9,3 x 5,8 pol)

Peso

1192 g (2,63 lb)

Cor padrão

Branco (RAL 9003)

Material de
construção

Liga de alumínio

Adaptador de suporte para montagem em canto NDA-U-CMT
Dimensões em mm (pol)
Informações sobre pedidos
NDA-U-CMT Adaptador de montagem de canto

Suporte universal para montagem em canto, branco
Número do pedido NDA-U-CMT
Acessórios
NDA-U-PA0 Gabinete de vigilância 24VAC

Gabinete de vigilância, entrada de 24 VCA, saída de 24
VCA, IP66
Número do pedido NDA-U-PA0
NDA-U-PA1 Gabinete de vigilância 120VAC

Gabinete de vigilância, entrada de 120 VCA, saída de
24 VCA, IP66
Número do pedido NDA-U-PA1
NDA-U-PA2 Gabinete de vigilância 230VAC

Gabinete de vigilância, entrada de 230 VCA, saída de
24 VCA, IP66
Número do pedido NDA-U-PA2
NDA-U-PSMB Montagem de teto/parede suspensa SMB

Caixa de suporte para montagem em superfície (SMB)
para suporte para montagem em parede ou tubo.
Número do pedido NDA-U-PSMB
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NDA-U-WMP Placa de montagem de parede

Placa traseira para suporte universal para montagem
em parede, em canto e em poste, branco, IP66
Número do pedido NDA-U-WMP
NDA-U-WMT Placa de montagem suspensa

Suporte universal para montagem em parede para
câmeras dome, branco
Número do pedido NDA-U-WMT
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