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UHO Dış Mekan Kamera Muhafazaları

u 262 mm (10,32 inç) uzunluğa kadar kamera/lens
kombinasyonlarını korur

u Şık ve dayanıklı muhafaza (IP66; IK09; NEMA 4X)

u Kolay kurulum ve kamera ayarı için yandan
menteşeli açılma

u Güneşlik dahildir

u Isıtıcı ve cam buz çözücü

UHO kamera muhafazaları DINION kamera ailesini dış
mekanlarda veya kameraların korunması gereken
yerlerde kullanmanızı sağlayan, akıllıca tasarlanmış
muhafazalardır.
24 VAC, 120 VAC ve 230 VAC güç kaynakları ile
kullanıma uygun modeller mevcuttur. Sürüme bağlı
olarak, 12 VDC, 24 VAC, 120 VAC ve 230 VAC
kameralarla kullanılabilirler.

İşlevler

Kolay kurulum
Menteşeli, yandan açılmalı tasarımı kamera/lens
birleşimlerinin kolay kurulumunu sağlar ve muhafaza
monte haldeyken kontrollere erişim sağlar. Güç ve
video kabloları besleme parçaları veya harici 4 pimli
güç ve muhafazanın arkasındaki BNC
konnektörlerinden geçirilebilir. Daha iyi kablo yönetimi
için bazı modellerin tabanında besleme girişi delikleri
bulunur. Tabandaki montaj delikleri, muhafazayı çok
sayıda yatay hareketli/dikey hareketli, ayarlanabilir
kafaya ve çeşitli kamera montaj ayaklarına monte
etmek için kullanılabilir.

Sıcaklık düzenlemesi
Alüminyum yapılı muhafazaların iki ısıtıcısı (bir tane
cam buz çözme ve bir tane muhafazanın iç bölümü
için) ve isteğe bağlı fanı vardır. İç ısıtıcı muhafazanın iç
sıcaklığını soğuk hava koşullarında en düşük sıcaklık
sınırı olan -40 °C (-40 °F) sıcaklığın üzerinde olmasını
sağlar. Kalıcı olarak beslemeli cam buz çözücü ısıtıcı
ve isteğe bağlı fan yüksek nem oranına sahip
konumlarda buğulanmayı en aza indirir. Tüm
modellerde güneşlik bulunmaktadır.

Güvenli
Daha fazla güvenlik için birimler yetkisiz erişimi
engellemek amacıyla kilitleme tokaları için dış
müdahaleye dayanıklı vidalar birlikte gelir.

Dayanıklı
Muhafazalar, IP66-4, IK09 ve NEMA-4X standartlarını
karşılayan şık tasarımıyla elverişsiz doğa koşullarına
karşı video gözetim ekipmanınızı korumak için ideal
çözümdür.

Sertifikalar ve onaylar

Güvenlik EN 60065-1'e (CE) uygun

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

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Avrupa CE UHO-XXXX-1X

CE UHO-XXXX-5/6X

Kurulum/yapılandırma notları
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Boyutlar
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Maksimum kamera ve lens boyutu
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Teknik özellikler

Mekanik Özellikler

Boyutlar

(Y x G x U)
126,5 x 171,3 x 480 mm (5 x 6,7 x 18,9 inç)

güneş siperliği dahildir

Ağırlık 3,1 kg (6,8 lb)

Ağırlık (fanlar ile) 3,2 kg (7,1 lb)

Gövde Yapısı Alüminyum muhafaza, silikon contalar, tamamı
paslanmaz çelik donanım

Renkli Soğuk gri 3C

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)

91 x 81 x 262 mm (3,6 x 3,2 x 10,3 inç)

Montaj delikleri 2 çift 1/4-20 tıkaçlı delik

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

dış çift: 73 mm (2,9 inç) merkezler arası

Elektriksel özellikler

Muhafaza Gerilim
kaynağı

11 model: 24 VAC nominal (50/60 Hz)

51 model: 230 VAC nominal (50 Hz)

61 model: 120 VAC nominal (60 Hz)

Muhafaza güç tüketimi Fan ile: 45 W

Fan olmadan: 40 W

Maksimum kamera güç
tüketimi

10 W

Konnektörler (UHO-HGS ve UHO-HBGS)

Arka bağlantı 1x kablo çapı: 5,5 ila 8 mm (0,14 ila 0,32 inç)

2 adet kablo çapı: 5,8 - 10 mm (0,23 - 0,39 inç)

Alt beslemeler 2 adet kablo çapı: 4,5 - 7,9 mm (0,18 -
0,31 inç)

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
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Konnektörler (UHI-HBPS ve UHO-HPS)

Arka konnektörler 1 adet 4 pimli (güç)

1x BNC (video)

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı - dış -40°C - +50°C (-40°F - +122°F)

Çalışma sıcaklığı - dahili1 -20°C - +55°C (-4°F ila +131°F)

Muhafaza koruması2 IP66, 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)

1 İç sıcaklık sınırlarına uygunluktan emin olmak için kamera özelliklerine bakın

2 zorlu hava şartları için Bosch Extreme ürün serisine bakın

Sipariş bilgileri

UHO-HBGS-11 Dış mekan muhafazası, 24VAC, besleme
24 VAC güç kaynaklı, blower ve besleme kablolu
(24 VAC / 12 VDC) kamera için Dış mekan muhafazası.
Sipariş numarası UHO-HBGS-11 | F.01U.302.304
UHO-HBGS-51 Dış mekan muhafazası, fan,
230VAC/35W
230 VAC güç kaynaklı, blower ve besleme kablolu
(230 VAC / 12 VDC) kamera için Dış mekan muhafazası.
Sipariş numarası UHO-HBGS-51 | F.01U.302.310
UHO-HBGS-61 Dış mekan muhafazası, fan,
120VAC/35W
Dış mekan muhafazası için (120 VAC/12 VDC) kamera.
120 VAC güç kaynağı; fan; kablo döşeme
Sipariş numarası UHO-HBGS-61 | F.01U.302.311
UHO-HBPS-11 Dış mekan muhafazası, 24VAC, harici
BNC
24 VAC güç kaynağı, fan ve harici BNC ve güç
konnektörlü (24 VAC / 12 VDC) kamera için Dış mekan
muhafazası.
Sipariş numarası UHO-HBPS-11 | F.01U.302.305
UHO-HBPS-51 Dış mekan muhafazası, fan, 230VAC, güç
230 VAC güç kaynağı, fan ve harici BNC ve güç
konnektörlü (230 VAC / 12 VDC) kamera için Dış mekan
muhafazası.
Sipariş numarası UHO-HBPS-51 | F.01U.302.307

UHO-HGS-11 Dış mekan muhafazası, 24VAC/30W,
besleme
24 VAC güç kaynaklı ve besleme kablolu (24 VAC /
12 VDC) kamera için Dış mekan muhafazası.
Sipariş numarası UHO-HGS-11 | F.01U.302.306
UHO-HGS-51 Dış mekan muhafazası, 230VAC, besleme
230 VAC güç kaynaklı ve besleme kablolu (230 VAC /
12 VDC) kamera için Dış mekan muhafazası.
Sipariş numarası UHO-HGS-51 | F.01U.302.308
UHO-HPS-51 Dış mekan muhafazası, 230VAC, harici
BNC
230 VAC güç kaynağı ve harici BNC ve güç konnektörlü
(230 VAC / 12 VDC) kamera için Dış mekan muhafazası.
Sipariş numarası UHO-HPS-51 | F.01U.302.309

Aksesuarlar
HAC-TAMP01 UHI/UHO Serisi için dış müd. anah. seti
HSG ve UHI/UHO serisi muhafazalar için dış müdahale
anahtar seti
Sipariş numarası HAC-TAMP01 | F.01U.005.044
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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