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UHO-POE-10 Dış mekan muhafazası, POE + güç kaynağı

u 268 mm (10,6 inç) uzunluğa kadar kamera/lens
kombinasyonlarını korur
u Şık ve dayanıklı muhafaza (IP67; IK09;
NEMA 4x)
u Tek kablo montajı için PoE güç girişi
u Kolay kurulum ve kamera ayarı için yandan
menteşeli açılma
u Isıtıcı

PoE kamera muhafazası DINION kamerayı dış mekan
veya iç mekan ortamında veya kameranın korunması
gereken ortamlarda kullanmanız için akıllı bir şekilde
tasarlanmış muhafazadır.

Sertifikalar ve onaylar
Güvenlik

EN 60065-1'e (CE) uygun

Bu muhafaza PoE Ethernet bağlantısı ile güç veya
alternatif olarak, ayrı bir 12 VDC güç kaynağı ile
birlikte verilir.

Bağışıklık

EN 50130-4'e (CE) uygun

Emisyon

EN 55022 sınıf B'ye (CE) uygun
EN 61000-3-2'ye (CE); EN 61000-3-3'e
(CE) uygun
FCC CFR 47 Bölüm 15, Sınıf B'ye
uygun

İşlevler
Kolay montaj
Muhafazanın benzersiz, menteşeli, yandan açılır
tasarımı montaj sırasında kamera/lens kontrollerine
kolay erişim sağlar. Kilitleme tokalarının dış
müdahaleye dayanıklı vidaları muhafazaya yetkisiz
erişimi engeller. Muhafazanın tabanındaki montaj
delikleri sabit, mafsallı ve eğik başlı ayak için
maksimum montaj esnekliği sunar.
Dayanıklı
PoE muhafaza, IP67-4, IK09 ve NEMA-4X standartlarını
karşılayan şık tasarımıyla elverişsiz doğa koşullarına
karşı video gözetim ekipmanınızı korumak için ideal
çözümdür.
Bağlantılar
Muhafaza ayağındaki tek kablo rakoru (M25 x 1,5)
Ethernet (PoE) gücü ve isteğe bağlı olarak, 12 VDC ve
alarm veya ses kabloları için yalıtımlı bağlantı sunar.
Muhafazaya ve kameraya PoE Ethernet kablosu ile güç
verilir veya PoE olmadığında harici 12 VDC güç kaynağı
muhafazanın güç kaynağına yönlendirilir.

Bölge
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Kurulum/yapılandırma notları
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Montaj delikleri

430 (16.9)

2 çift 1/4-20 tıkaçlı delik

dış çift: 74 mm (2,9 inç) merkezler
arası

141 (5.6)

70 (2.8)

iç çift: 51 mm (2,0 inç) merkezler
arası

Elektriksel Özellikler
M25 x 1.5

Güç kaynağı
1/4 in.

51 (2)

12 VDC (değiştirilebilir)

74 (2.9)

80 (3.2)

164 (6.5)

Şek. 1:

268 (10.6)

mm (in)

Max. camera/lens size (H x W x D):
70 x 80 x 268 mm (2.8 x 3.2 x 10.6 in)
* UHO-POE-10, LLDP destekli bir anahtarla kullanım için bellenim 6.43 veya üzeri bulunan bir

Ethernet Üzerinden Güç Plus (PoE
+) IEEE 802.3at*, 48 VDC nominal
veya

Güç tüketimi
(yalnızca
muhafaza)

Maksimum 14 W

Güç kullanımı
(muhafaza +
kamera)

Maksimum 25,5 W

*Bazı anahtarlar IEEE 802.3-2015'e uygundur; port aşırı akım koruması uygulanabilir. Güç
kaynağı ekipmanındaki toleranslara bağlı olarak bu durum, başlangıçta portta güç arızası
oluşmasına neden olabilir. Bosch NPD-6001B midspan, güç kaynağı olarak önerilir.

Bosch IP kamerayla birlikte kullanılmalı ve ek güç, kameranın ağ ayarlarında atanmalıdır.

Çevresel Özellikler
Birlikte verilen parçalar
Miktar

Bileşen

1

Ünite

Teknik özellikler
Mekanik Özellikler
Boyutlar
(Y x G x U)

141 x 164 x 430 mm (5,6 x 6,5 x
16,9 inç)
güneş siperliği dahildir

Çalışma sıcaklığı
- dış

-30 °C - +50 °C (‑22 °F - +122 °F)

Çalışma sıcaklığı
- dahili1

-20 °C - +50 °C (‑4 °F - +122 °F)

Muhafaza
koruması2

IP67, IK09, NEMA-4X

NEMA TS
2-2003 (R2008),
paragraf 2.1.5.1,
şek. 2.1 test
profili
kullanıldığında

-34 Cº ila +74 Cº (-30 Fº ila
+165 Fº)

Ağırlık

2,2 kg (4,9 lb)

Gövde Yapısı

Alüminyum muhafaza, silikon
contalar, tamamı paslanmaz çelik
donanım

1 İç sıcaklık sınırlarına uygunluktan emin olmak için kamera özelliklerine bakın

Renk

Gri

Sipariş bilgileri

Pencere

3 mm (0,12 inç) cam

Kilitleme
tokaları

Dış müdahaleye dayanıklı vidalar
birlikte verilir

Kamera montaj
düzeneği

İki vidayla monte edilen
çıkarılabilir kamera/lens tepsisi

Maks. Kamera +
lens boyutu (Y x
G x U)

70 x 80 x 268 mm
(2,8 x 3,2 x 10,6 inç)

2 zorlu hava şartları için Bosch Extreme ürün serisine bakın

UHO-POE-10 Dış mekan muhafazası, POE + güç kaynağı
PoE+ güç kaynaklı dış mekan kamera muhafazası.
Sipariş numarası UHO-POE-10 | F.01U.300.502
Aksesuarlar
LTC 9215/00 Kablo beslemeli duvar montajı, 12"
Kamera muhafazası için duvara montaj tertibatı, kablo
döşeme, 30 cm (12 inç); dış mekanda kullanım için.
Sipariş numarası LTC 9215/00 | 4.998.137.651
LTC 9215/00S UHI/UHO duvara montaj düzeneği
Kamera muhafazası için duvara montaj tertibatı, kablo
döşeme, 18 cm (7 inç); iç mekanda kullanım için.
Sipariş numarası LTC 9215/00S | F.01U.503.621
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LTC 9219/01 Besleme J montaj düzeneği
Kamera muhafazası için J montaj, 40 cm (15 inç); iç
mekanda kullanım için.
Sipariş numarası LTC 9219/01 | F.01U.503.623
LTC 9213/01 LTC9210,9212,9215 için dir. mon. adap.
Kamera montaj düzenekleri için esnek direk montaj
adaptörü (uygun duvar montaj ayağı ile birlikte kullanın).
Maks. 9 kg (20 lb); 3 ila 15 inç çaplı direk; paslanmaz
çelik şeritler
Sipariş numarası LTC 9213/01 | F.01U.009.291
LTC 9225/00 Direğe mon. bra., 45KG/100lb maks. yük
25 inç, açık gri kaplama, kamera muhafazası direk
montajı
Sipariş numarası LTC 9225/00 | 4.998.138.458
TC9311PM3T Direğe montaj için montaj aleti
TC9311PM3, LTC 9213 ve LTC 9225 direğe montaj
adaptörleri için kurulum aracı.
Sipariş numarası TC9311PM3T | F.01U.503.956
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