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u Installatie van de camera op dakranden, randen van
balkons of zijkant van bruggen

u Kan draaien voor eenvoudige positionering en
onderhoud

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

Dakrandsteun hangend
De dakrandsteun kan worden gebruikt om camera's te
installeren op dakranden, randen van balkons of
zijkanten van bruggen. Deze montagebeugels passen
aan de binnen- of buitenkant van een geschikte wand
en zijn draaibaar om de plaatsing en het onderhoud
van camera's eenvoudiger te maken. Een optionele
adapter voor montage op een plat dak (LTC9230/01)
kan worden gebruikt voor montage op een vlakke
ondergrond.
De randmontagebeugel kan draaien voor een flexibele,
veilige en eenvoudige installatie van de camera op een
dak.

Certificaten en normen

Omgevingseisen

Zoute mist IEC60068-2-52

Schokken IK10

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 Dakmontage

1 Beknopte installatiehandleiding

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen
montageplaat

279 x 346 mm

Afmetingen arm
(B x H)

1069 x 1064 mm

Gewicht 8000 g



Mechanische specificaties

Standaardkleur Wit (RAL 9003)

Constructiemateriaal Aluminiumlegering

Afmetingen voet NDA-U-RMT
Afmetingen in mm

Bestelinformatie

NDA-U-RMT Hangende bevestiging dakrand
Universele dakmontagebeugel voor domecamera's, wit
Bestelnummer NDA-U-RMT

Accessoires

LTC 9230/01 Adapter voor dakmontage
Adapter voor platdakmontage om een eenheid rechtop
te bevestigen op een vlakke ondergrond.
Bestelnummer LTC 9230/01

NDA-5030-PIP Interfaceplaat hangend NDE-4/5000
Hangende interfaceplaat voor FLEXIDOME 4000i/5000i
buitenshuis.
Bestelnummer NDA-5030-PIP
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