Notesco
Lämmitettävä ulkokotelo TP426 (230V/12V)

Ulkokotelossa on termostaattiohjattu lämmitin, joka kytkeyy automaattisesti päälle tarpeen mukaan.
Kotelo on IP66 vesi- ja pölytiivis.
Kotelon jalka soveltuu pintakaapeleille ja kaapeloinnille seinän läpi.
Kotelon käyttöjännite on 12V ja tehonkulutus 5.5W lämmityksen ollessa päällä. Mukana seuraa 230V
virtalähde.
POE-virransyöttöä voidaan käyttää erillisen splitterin kanssa.

Materiaali:
Ulkomitat:
Sisämitat:
Lasi:
Paino:

Pulverimaalattu alumiini
330 x 138 x 101 mm
235 x 100 x 75 mm
63 x 84 mm
0.78 kg
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Kiinnitysjalka BR260H

Materiaali:
Pituus:
Paino:

Pulverimaalattu alumiini
247 mm
0.56 kg

Pakkauksessa on kotelon kiinnitysruuvit
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Kotelo avattuna. Kamera kiinnitetään kiinnitysruuvilla kotelon pohjalla näkyvään kellertävään levyyn
ja levy painetaan paikalleen. Etäisyys lasista säädetään niin, että kameran linssi ei ota lasiin kiinni
missään asennossa (tele, zoom).

Kameran kiinnitysruuvi on vakio ¼”
Termostaattilämmitin TT12E

-

Lämmitys käynnistyy +3 asteessa
Lämmityselementit piirilevyllä
Käyttöjännite 12V DC
Teho max. 5.5W / 460 mA

Lämmitin asennetaan kotelon etuosaan lasin alle kameran kiinnityslevyn etuosaan tai sen eteen ja
kiinnitetään paikalleen levyn pohjassa olevalla 2-puoleisella teipillä. Mikäli linssiä ei saada sovitettua
lämmittimen päälle ja lämmitin näkyy kuvassa voidaan kameran alle laittaa koroke. Vaihtoehtoisesti
lämmitin asennetaan kameran taakse.
Lämmittimen sähköjohdot kytketään virtalähteen johtoihin erillisellä adapterilla (5.5/2.1 mm naaras)
tai ”sokeripalalla”.
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Asennuksen jälkeen lämmitin testataan oikosulkemalla piirilevyllä oleva jumpperi (2 piikkiä) esim.
ruuvimeisselillä.
KÄYTTÖÖNOTTO
Ennen asennusta
Kotelo avataan avaamalla kyljessä oleva lukko, minkä jälkeen kansi voidaan kääntää auki.
Huomaa: Aseta kameran verkkoparametrit kameran ohjeiden mukaisesti ja tarkista, että kamera
näkyy verkossa ennen koteloon asennusta. Jatka asennusta vasta tämän jälkeen!
Kiinnitysjalan asennus
Kiinnitysjalka on omassa pakkauksessaan.
Pakkaus sisältää:
- jalka
- kotelon kiinnitysruuvit
Pakkaus ei sisällä seinäkiinnitysruuveja tai proppuja. Ne on hankittava erikseen rautakaupasta.
Kiinnitä jalka seinään seinämateriaaliin sopivilla ruuveilla ja propuilla. Jos kotelo joutuu sateelle
alttiiksi kannattaa käyttää haponkestäviä ruuveja.
Johdot pujotetaan koteloon ulkokautta. Jalan seinäkiinnitysosassa on reikä piilokaapelia varten.
Huomaa: RJ45 tai virtalähteen liitin ei mahdu vedonpoistajasta läpi. Tee liitos johdon asennuksen
jälkeen tai poista vedonpoistaja ja kittaa kaapelireikä tarvittaessa. Vedonpoistoksi riittää hyvin
johtojen niputtaminen nippusiteellä.
Kotelon kytkeminen käyttöön
1.
2.
3.
4.

Kiinnitä asennusjalka seinään.
Kalusta kamera koteloon.
Kiinnitä kamerakotelo asennusjalkaan ja suuntaa alustavasti.
Pujota kaapelit vedonpoistajista (tai kaapelireijistä) ja kytke paikalleen.

Huolto
Normaalisti kotelo ei tarvitse huoltoa. Pöly ja lika poistetaan puhaltamalla ja tarvittaessa
astianpesuaineella.
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