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ТЕРМОКОЖУХ GERMIKOM GM-60

Описание
Термокожух за уличен монтаж за модулни камери за видеонаблюдение (камерата не влиза
комплекта!). GM-60 притежава най-малките размери в предлагания моделен ред.
Благодарение на вградения термостат и керамичен нагревател с мощност 2 W, термокожуха
GM-60 е способен да работи в температурен диапазон от -45 до +50 °С.
Слънцезащитната козирка предпазва корпуса от силно нагряване под въздействието на
преки слънчеви лъчи и не позволява те да попадат в обектива на камерата.
В качеството на уплътнител се използва гарнитура от гума ТКМЩ-2, устойчива на високи и
ниски температури и на киселини и основи. За прокарване на кабелите са предвидени два
никелирани херметични щуцера, също така с гумени уплътнители.
Стъклото в предната част, а също така и херметичните щуцери са монтирани с използване
на висококачествено лепило-херметик E43.
Термокожухът GM-60 съответства на клас на защита IP66.
В термокожуха се използва оптично полирано стъкло, изключващо геометрични и цветови
изкривявания на екрана.
Той е покрит с корозионноустойчива прахова боя, устойчива на всякакви външни
въздействия.
Кожухът се доставя в комплект с конзола, с две степени на свобода, за закрепване на стена.
в

Предназначение
Термокожухът е предназначен за инсталиране на камера за видеонаблюдение в него.
Благодарение на малките размери и изящния външен вид, термокожухът GM-60 изглежда отлично
както на бетонни стени, така и на фасади на съвременни индустриални здания. Подхожда
прекрасно както за единичен монтаж, така и при изграждане на сложни системи за
видеонаблюдение.
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Особености
За закрепване на камерата в кожуха са предвидени две подвижни месингови стойки,
позволяващи монтаж на всякаква модулна камера с размер на платката до 42х42 mm. В комплекта
влизат две двойки стойки с дължина 11 и 12,5 mm за закрепване на различни камери. За
подгряване се използва керамичен нагревател с мощност 2 W.
Устройство
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Сборен чертеж

Технически характеристики
Характеристика

Значение

Тип на камерата за вграждане

модулна

Материал на корпуса

алуминий

Външни габарити, mm

130х82х60

Вътрешни габарити, mm

60х44х44

Тип на подгряване

автоматичен

Мощност на нагревателния елемент, W

2

Работен температурен диапазон, °С

-45...+50

Захранващо напрежение, V DC

12

Ток на консумация, А

0,17

Закрепване на камерата

подвижни стойки

Закрепване на стена

лята конзола с две степени на свобода

Херметични щуцери

никелирани 2 бр.

Слънцезащитна козирка

да

3

Примерен списък на съвместими камери
Sunkwang SK-1004CB черно-бяла модулна видеокамера с обектив Boardlens,
разрешение 400 TVL, чувствителност 0,1 LUX, фокусно разстояние f=3,6 mm стандарт; 1,78 / 2,45 / 2,94 / 3,6 / 4,3 / 6,0 / 8,0 / 12 / 16 – опция, ъгъл на
наблюдение 92 град. - стандарт; 170 / 150 / 130 / 92 / 78 / 53 /40 / 28 / 21 - опция
Sunkwang SK-1004CBA черно-бяла модулна видеокамера с аудиоканал с
обектив Boardlens, разрешение 400 TVL, чувствителност 0,1 LUX, фокусно
разстояние f=3,6 mm - стандарт; 1,78 / 2,45 / 2,94 / 3,6 / 4,3 / 6,0 / 8,0 / 12 / 16 –
опция, ъгъл на наблюдение 92 град. - стандарт; 170 / 150 / 130 / 92 / 78 / 53 /40 /
28 / 21 - опция
Sunkwang SK-1004XC черно-бяла модулна видеокамера с повишена
чувствителност с обектив Boardlens, разрешение 400 TVL, чувствителност 0,003
LUX, фокусно разстояние f=3,6 mm - стандарт; 1,78 / 2,45 / 2,94 / 3,6 / 4,3 / 6,0 / 8,0
/ 12 / 16 – опция, ъгъл на наблюдение 92 град. - стандарт; 170 / 150 / 130 / 92 / 78 /
53 /40 / 28 / 21 - опция
KT&C ACE- черно-бяла модулна видеокамера с обектив Boardlens, разрешение
420 TVL, чувствителност 0,1 LUX, фокусно разстояние f=3,6 mm - стандарт; 1,78 /
2,45 / 2,94 / 3,6 / 4,3 / 6,0 / 8,0 / 12 / 16 – опция, ъгъл на наблюдение 92 град. стандарт; 170 / 150 / 130 / 92 / 78 / 53 /40 / 28 / 21 - опция
KT&C ACE-560B черно-бяла модулна видеокамера с високо разрешение с
обектив Boardlens, разрешение 600 TVL, чувствителност 0,05 LUX, фокусно
разстояние f=3,6 mm - стандарт; 1,78 / 2,45 / 2,94 / 3,6 / 4,3 / 6,0 / 8,0 / 12 / 16 –
опция, ъгъл на наблюдение 92 град. - стандарт; 170 / 150 / 130 / 92 / 78 / 53 /40 /
28 / 21 - опция
Vision Hi-Tech VM32B-B36 черно-бяла модулна видеокамера с обектив
Boardlens, разрешение 400 TVL, чувствителност 0,1 LUX, фокусно разстояние
f=3,6 mm - стандарт; 1,78 / 2,45 / 2,94 / 3,6 / 4,3 / 6,0 / 8,0 / 12 / 16 – опция, ъгъл на
наблюдение 92 град. - стандарт; 170 / 150 / 130 / 92 / 78 / 53 /40 / 28 / 21 - опция
Vision Hi-Tech VM32BHR-B36 черно-бяла модулна видеокамера с високо
разрешение с обектив Boardlens, разрешение 600 TVL, чувствителност 0,1 LUX,
фокусно разстояние f=3,6 mm - стандарт; 1,78 / 2,45 / 2,94 / 3,6 / 4,3 / 6,0 / 8,0 / 12 /
16 – опция, ъгъл на наблюдение 92 град. - стандарт; 170 / 150 / 130 / 92 / 78 / 53 /
40 / 28 / 21 - опция
KT&C ACE200C цветна (PAL, NTSC) модулна видеокамера с обектив Boardlens,
разрешение 380 TVL, чувствителност 1 LUX, фокусно разстояние f=3,6 mm стандарт; 2,45 / 2,96 / 6,0 / 8,0 / 12,0 – опция, ъгъл на наблюдение 92 град. стандарт; 150 / 130 / 53 / 40 / 28 - опция
Vision Hi-Tech VM32C-B36 цветна (PAL, NTSC) модулна видеокамера с обектив
Boardlens, разрешение 380 TVL, чувствителност 0,2 LUX, фокусно разстояние
f=3,6 mm - стандарт; 2,5 / 2,9 / 6,0 / 8,0 / 12,0 / 16,0 – опция, ъгъл на наблюдение
92 град. - стандарт; 130 / 120 / 54 / 39 / 26 / 19 - опция
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Слънцезащитна козирка

Слънцезащитната козирка и въздушната междина намираща се между нея и кожуха,
защищават металния корпус от нагряване под въздействие на преките слънчеви лъчи. Освен това,
козирката предпазва обектива от преки попадения на слънчеви лъчи в него.
Технически характеристики
Характеристика

Значение

Материал

алуминий

Габаритни размери, mm

125х60х52

Начин на позициониране

с натягане по направляващите ребра

Оптично полирано стъкло

В термокожусите Germikom® се използва оптично полирано стъкло, имащо практически
идеално равна повърхност спрямо проникващите светлинни лъчи, и по такъв начин предотвратява
геометричните и цветови изкривявания на образа. Съединението между стъклото и предния капак
е надеждно херметизирано с висококачествено лепило-херметик E43.
Технически характеристики
Характеристика
Дебелина на стъклото, mm

Значение
1,4
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Керамичен нагревател

В качеството на нагревателен елемента се използва керамичен резистор с номинална
мощност 5 W. Мощност на нагряване 2 W. Заедно с вграденото термореле образуват термостат,
поддържащ постоянна температура +20...25°С вътре в херметичния кожух.
Технически характеристики
Характеристика

Значение

Номинална мощност, W

5

Мощност на нагряване, W

2

Съпротивление, Ω

68

Захранващо напрежение, V

12

Работна температура, °С

60

Уплътнителна гарнитура

Уплътнителната гарнитура е изработена от ТКМЩ-2, устойчива на високи и ниски
температури и на киселини и основи, гарантираща херметичност на кожуха.
Технически характеристики
Характеристика
Материал
Дебелина, mm

Значение
гума ТКМЩ-2
2
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Платка с термореле и клеморед за свързване на кабелите

В качеството на регулатор на температурата се използва термореле, което сработва (т.е.
подава напрежение на нагревателя), когато температурата пада под 20°С, и изключва (т.е.
изключва нагряването), когато температурата се повиши над 25°С. По такъв начин, при всякаква
температура на околната среда, вътре в херметичния кожух постоянно се поддържа оптимална
работна температура на камерата +20...25°С. На платката също са монтирани два клемореда (трии петконтактен) за свързване на кабелите.
Технически характеристики
Характеристика
Тип термореле

Значение
биметално

Температура на включване, °С

20

Температура на изключване, °С

25

Стойка за закрепване на камери
(видеокамерата не влиза в комплекта)

Стойката е изработена от месинг и покрита с никел. Стойките могат да се преместват по
диагонал така, че е възможно да се закрепи всякаква камера с размер на платката до 42х42 mm. В
комплекта влизат две двойки стойки с дължина 11 mm и 12,5 mm.
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Технически характеристики
Характеристика

Значение

Материал

месинг, покрит с никел

Дължина, mm

2х11; 2х12,5

Максималeн размер на платката на вгражданата
модулна видеокамера, mm

42х42

Никелирани херметични щуцери

Всеки херметичен щуцер се състои от две никелирани корозионноустойчиви втулки и гумен
уплътнител, херметично обхващащ кабела, между тях. Съединението между втулката и задния
капак е надеждно херметизирано с висококачественно лепило-херметик E43. В херметичните
щуцери могат да се монтират кабели тип ПВС, РК-75, ШВВП, КВК-2П, ШСМ и др.
Технически характеристики
Характеристика
Конструкция на херметичния щуцер
Материал на втулките

Значение
неподвижна втулка, гумен уплътнител, шайба,
притягаща втулка
месинг, покрит с никел

Минимален диаметър на изолирания
кабел, mm

4

Конзола с две степени на свобода за закрепване на стена

8

Конзолата има две степени на свобода, т.е. позволява бързо и удобно да се регулира ъгъла
на въртене на камерата по хоризонтала и вертикала. Винтовете и дюбелите за закрепване влизат
в комплекта.
Технически характеристики
Характеристика
Материал
Ъгъл на въртене в хоризонтална плоскост, град.
Ъгъл на наклона спрямо хоризонталната плоскост, град.
Габаритни размери, mm

Значение
алуминий
360
-45...+40
120х68х26

Диаметър на монтажните отвори, mm

4

Разстояние между центровете на монтажните отвори, mm

48

Събиране на излязло от употреба старо електротехническо и електронно оборудване. Този
символ върху продукта или неговата опаковка сочи, че изделието не е битов отпадък и съдържа
ценни материали. Продуктът следва да се предава на предвидените пунктове за събиране, с цел
рециклиране и опазване на околната среда и човешкото здраве. За допълнителна информация,
моля обърнете се към Вашата община, фирмата или магазина откъдето сте закупили стоката.
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