
 

Video | UHO-POE-10 Kryt pro venk. použ., POE + nap. zdroj.

UHO-POE-10 Kryt pro venk. použ., POE +
nap. zdroj.

 

www.boschsecurity.com

 

 

   

u Chrání kamery/objektivu až do délky 268 mm (10,6
palce)

u Stylový a odolný kryt (IP67, NEMA 4x)

u PoE napájecí vstup pro instalaci s jediným kabelem

u Otevírání na straně s panty umožňující snadnou
instalaci a nastavení kamery

u Vyhřívač

Kryt kamery PoE je chytře navržený kryt, který
umožňuje používat kameru DINION ve venkovních nebo
vnitřních prostorech, nebo v oblastech, v nichž musí
být kamera ochráněna.
Tento kryt umožňuje napájení prostřednictvím
Ethernetu PoE nebo také prostřednictvím
samostatného 12V DC napájecího zdroje.

Přehled systému

Zabezpečené
Kryt s odolným designem splňujícím standardy
IP67 a NEMA 4X sloužící k ochraně zařízení pro video
sytémy před nepříznivými vlivy. Vestavěný vyhřívač
a ventilátor udržují vnitřní teplotu krytu v určených
provozních podmínkách a také při vysoké vlhkosti
a námraze udržují okénko krytu čisté. Na horní straně
krytu je připevněna sluneční clona.

Funkce

Snadná instalace
Unikátní design krytu se stranovým otevíráním na
panty poskytuje při montáži snadný přístup
k ovládacím prvkům kamery/objektivu. Šrouby
zamezující neoprávněné manipulaci na zajišťovacích
sponách zabraňují neoprávněnému přístupu do krytu.

Montážní otvory patice krytu umožňují maximální
montážní flexibilitu pro pevné, otočné a naklápěcí
upevnění držáku hlavy.

Robustní
Kryty s elegantním designem splňují požadavky
standardů IP67 a NEMA-4X a s napájením PoE jsou
ideálním řešením pro ochranu vašeho zařízení pro
video dohled před nepříznivými vlivy.

Připojení
Průchodka pro jeden kabel (M25 × 1,5) v noze krytu
umožňuje utěsněné připojení k napájení přes Ethernet
(PoE) nebo volitelným připojením 12 V DC, alarmových
nebo audio kabelů. Kryt a kamery jsou napájeny
prostřednictvím kabelu Ethernet (PoE), nebo pokud
PoE není k dispozici, prostřednictvím externího
12V DC napájení připojeného prostřednictvím napájení
zdroje.



Osvědčení a schválení

Bezpečnost v souladu s EN 60065-1 (CE)

Odolnost v souladu s EN 50130-4 (CE)

Emise v souladu s EN 55022 třída B (CE)
v souladu s EN 61000-3-2 (CE), EN 61000-3-3
(CE)
v souladu s FCC CFR 47 část 15, třída B

Oblast Splnění norem / známky kvality

Evropa CE F01U300502_KOE102

USA UL

FCC

Poznámky k instalaci a konfiguraci
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Max. camera/lens size (H x W x D): 

70 x 80 x 268 mm (2.8 x 3.2 x 10.6 in)

mm (in)

* Pro použití s přepínačem s aktivovaným LLDP musí být kryt UHO-POE-10 používán s IP

kamerou Bosch s firmwarem verze 6.43 nebo vyšší a v síťovém nastavení kamery musí být

přiřazeno další napájení.

Dodané součásti

Počet Součást

1 Jednotka

Technické specifikace

Mechanické vlastnosti

Rozměry
(H×Š×D)

141 × 164 × 430 mm
(5,6 × 6,5 × 16,9 palce)
včetně sluneční clony

Hmotnost 2,2 kg (4,9 libry)

Konstrukce Hliníkové pouzdro, silikonové těsnění,
kompletně nerezový hardware

Barva Šedá

Okno Sklo 3 mm (0,12 palce)

Zajišťovací svorky Poskytnuty jsou šrouby odolné vůči
neoprávněné manipulaci

Upevnění kamery Sejmutelný držák kamery/objektivu
s upevněním na dva šrouby

Maximální rozměry
kamery + objektivu
(H×Š×D)

70 × 80 × 268 mm (2,8 × 3,2 × 10,6 palce)

Montážní otvory 2× pár propojených otvorů 1/4–20.
vnitřní pár: 51 mm (2,0 palce) centrum–
centrum
vnější pár: 74 mm (2,9 palce) centrum–
centrum

Elektrické

Napájení Napájení prostřednictvím sítě Ethernet (PoE
+) IEEE 802.3at, jmenovité napětí 48 V
stejnosměrné, nebo
12 V ss (lze přepínat)

Příkon (pouze kryt) max. 14 W

Zpracování napájení
(kryt + kamera)

max. 25,5 W

Okolní podmínky

Provozní teplota –
vnější

−30 až +50 °C (−22 až 122 °F)

Provozní teplota –
vnitřní1

−20 až +50 °C (−4 až 122 °F)

Ododlnost krytu 2 IP67, NEMA-4X

NEMA TS 2-2003
(R2008), para
2.1.5.1 s pomocí
obrázku 2.1 testovací
profil

−34 až +74 ºC (−30 až +165 ºF)

1) Ověřte ve specifikacích kamery soulad s limity pro vnitřní teplotu.

2) V extrémních prostředích využijte produktovou řadu Bosch Extreme.

Objednací informace

UHO-POE-10 Kryt pro venk. použ., POE + nap. zdroj.
Kryt kamery pro venkovní použití s napájením PoE+.
Objednací číslo UHO-POE-10
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Příslušenství

LTC 9215/00 Nástěnný držák pro protaž. kabeláže,
12"
Nástěnný držák pro kryt kamery, kabelové průchodky,
30 cm (12 palců); pro venkovní použití
Objednací číslo LTC 9215/00

LTC 9215/00S Montáž na stěnu pro UHI/UHO
Nástěnný držák pro kryt kamery, kabelové průchodky,
18 cm (7 palců); pro vnitřní použití
Objednací číslo LTC 9215/00S

LTC 9219/01 J-držák pro protažení kabeláže
Upevnění typu J pro skříň, kamery, 40 cm (15 palců),
pro vnitřní použití.
Objednací číslo LTC 9219/01

LTC 9213/01 Nást.pro mont.na sloup
LTC9210,9212,9215
Flexibilní nástavec pro montáž na sloup pro držáky
kamer (používá se s vhodným nástěnným adaptérovým
držákem) Maximálně 9 kg, sloupy s průměrem 76 až
381 mm, pásky z nerezové oceli.
Objednací číslo LTC 9213/01

LTC 9225/00 Držák pro montáž na sloup, max. zat.
45kg
Montáž krytu kamery na sloup pro 25 palců, světle
šedá povrchová úprava.
Objednací číslo LTC 9225/00

TC9311PM3T Instalační nástroj pro montáž na sloup
Instalační nástroj pro nástavce pro montáž na sloup
TC9311PM3, LTC 9213 a LTC 9225.
Objednací číslo TC9311PM3T
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