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u Opbouwdoos (SMB) voor buis- of
wandmontagebeugel.

u Voor installatie met een doorvoerbuis (M25 of ¾
inch)

u Modulair ontwerp voor snelle en eenvoudige
installatie

u Weerbestendige afwerking waardoor het uiterlijk
mooi blijft

u Vandalismebestendig en geschikt binnen- en
buitenshuis.

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.

Functies

De opbouwdoos voor hangende montage maakt
installatie van een buis- of wandmontagebeugel met
doorvoerbuizen (M25 of 3/4 inch) mogelijk.
Het is een veilige en robuuste oplossing om camera's
rechtstreeks aan een plafond te monteren of kan
worden gebruikt in combinatie met:

• NDA-U-CMT Verloopstuk voor hoekmontage
• NDA-U-PMAS Mastbevestigingsadapter klein
• NDA-U-PMAL Mastbevestigingsadapter groot

Certificaten en normen

Omgevingseisen

Zoute mist IEC60068-2-52

Trillingsbestendighei
d

NEMA TS2

Schokbestendigheid IEC60068-2-27

Schokken IK10

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 SMB voor hangende wandmontage of plafondmontage

4 M5 x 16 mm zwenkkop torxschroef met zinken coating

1 Rubberen kabeldoorvoerplug

1 Beknopte installatiehandleiding



Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen Φ 138 mm, H = 50 mm

Gewicht 428 g

Standaardkleur Wit (RAL 9003)

Constructiemateriaal Aluminiumlegering

Afmetingen in mm

Bestelinformatie

NDA-U-PSMB Wand-/plafondbeugel voor buismontage
SMB
Doos voor opbouwmontage (SMB) voor wand- of
buismontage.
Bestelnummer NDA-U-PSMB

Accessoires

NDA-U-CMT Verloopstuk voor hoekmontage
Universele hoekmontagebeugel, wit
Bestelnummer NDA-U-CMT

NDA-U-PMAL Adapter voor mastmontage groot
Universele buismontageadapter, wit, groot
Bestelnummer NDA-U-PMAL

NDA-U-PMAS Adapter voor mastmontage klein
Mastbevestigingsadapter klein
Universele mastbevestigingsadapter, wit; klein.
Bestelnummer NDA-U-PMAS

NDA-U-PMT Steun voor buismontage, 12" (31cm)
Universele mastmontagebeugel voor domecamera's, 31
cm, wit
Bestelnummer NDA-U-PMT

NDA-U-WMT Wandbevestiging hangend
Universele wandmontagebeugel voor domecamera's,
wit
Bestelnummer NDA-U-WMT
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