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UHI‑OG(S)‑0 Caixa de proteção da câmara para interior

u Protege combinados de câmara/objectiva até
317 mm (12,48 pol.) de comprimento

u Abertura lateral com dobradiças para fácil
instalação e configuração da câmara

u Construção robusta em alumínio

u Encaminhamento dos cabos pela base ou pela
parte posterior da caixa

u À prova de sabotagem (tamper)

A caixa de proteção da câmara para interior é uma
caixa com design inteligente, destinada a espaços
fechados. Esta caixa é tão económica quanto fácil de
instalar.

Funções

Instalação fácil
O design exclusivo com abertura lateral dotado de
dobradiças facilita a instalação de combinados de
câmara/objetiva e permite o acesso à maioria dos
controlos das câmaras e objetivas quando a caixa está
montada. Encaminhe os cabos de alimentação, de
vídeo e de controlo da objetiva através dos acessórios
de fixação estanques situados na parte inferior
traseira da caixa ou, para uma gestão ainda melhor
dos cabos, através dos orifícios de passagem de
cabos existentes na base. Os orifícios de montagem
da base permitem a instalação de uma ampla gama de
suportes de rotação horizontal/vertical, cabeças
ajustáveis e suportes de montagem de câmaras.

Preparada para Dinion
Esta caixa permite a instalação de câmaras tipo Dinion
com objetivas focais fixas, varifocais ou com zoom
motorizado até 15x.

Proteção
Para maior segurança, são fornecidos parafusos
invioláveis para os grampos de bloqueio, de forma a
evitar o acesso não autorizado ao interior da caixa. A
caixa é a solução ideal para proteger todas as suas
aplicações de videovigilância interiores.

Informação sobre regulamentação

Segurança em conf. com a norma EN 60950-1 (CE)

de acordo com a norma UL 2044-1; CAN/
CSA C 22,2 n.º 1-98

Imunidade em conf. com a norma EN 50130-4 (CE)

Emissões em conf. com a norma EN 55022 Classe B (CE)

em conf. com a norma EN 61000-3-2(CE);
EN 61000-3-3 (CE)

em conf. com a norma FCC CFR 47 Parte 15, Classe
B

Região Conformidade normativa/marcas de qualidade

Europa CE UHI-OGx
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Notas de instalação/configuração

Dimensões em mm para caixas para interior UHI-
OG(S)-0

Dimensões em mm, espaço interior máximo utilizável
(baseado no tamanho da câmara/objetiva)

i Aviso

Permite a ligação de cabos e conectores

Especificações técnicas

Especificações elétricas/mecânicas

Acessório de fixação
posterior

1 x, diâmetro de cabo de 4,0 a 7,0 mm

Acessórios de fixação traseira 2 x, diâmetro de cabo de 6,5 a 10,5 mm

Entradas pela base 2 x, diâmetro de cabo de 4,0 a 7,0 mm

Janela Vidro de 3 mm

Grampos de bloqueio Parafusos invioláveis fornecidos

Níveis de potência da câmara 24/120/230 VCA, 50/60 Hz, 6,3 A

Montagem da câmara Tabuleiro da câmara/objetiva amovível,
montado com dois parafusos

Tamanho máx. da câmara +
objetiva (A x L x C)

81 x 89 x 317 mm

Construção Revestimento em alumínio, juntas em
neoprene, ferragens em aço inoxidável

Dimensões Ver esquemas

Peso 2,3 kg

Montagem 2 x par de orifícios roscados

   rosca 1/4-20

   par interior Dispersão central de 50,8 mm

   par exterior Dispersão central de 73,7 mm

Cor Cinzento

Especificações ambientais

Temperatura de
funcionamento

-40 °C a +50 °C

Proteção da caixa IP66, NEMA-4X

Informações sobre pedidos

UHI-OG-0 Caixa de câmera interna
Caixa da câmera para interior
Número do pedido UHI-OG-0 | F.01U.026.741
UHI-OGS-0 Caixa interna com proteção solar
Caixa da câmera para interior com proteção solar.
Número do pedido UHI-OGS-0 | F.01U.028.282

Acessórios
LTC 9215/00 Mont. parede com passagem de cabos,
12"
Montagem em parede para o gabinete da câmera,
cabeamento direto, 30 cm (12 pol.); para uso em
ambientes externos.
Número do pedido LTC 9215/00 | 4.998.137.651
LTC 9215/00S Montagem de parede para UHI/UHO
Montagem em parede para o gabinete da câmera,
cabeamento direto, 18 cm (7 pol.); para uso em
ambientes internos.
Número do pedido LTC 9215/00S | F.01U.503.621
LTC 9219/01 Montagem J de passagem
Suporte de montagem em J para o gabinete da câmera,
40 cm (15 pol.); para uso em ambientes internos.
Número do pedido LTC 9219/01 | F.01U.503.623
HAC-TAMP01 Kit switches segurança p/Série UHI/UHO
Kit de interruptor tamper para as caixas das séries HSG
e UHI/UHO
Número do pedido HAC-TAMP01 | F.01U.005.044
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Representado por:

North America: Latin America and Caribbean:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com
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