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u Solução de comissionamento rápido no local com o
aplicativo Bosch Project Assistant

u Ferramenta de instalação altamente portátil, leve e
compacta

u Bateria de íons de lítio de alta capacidade
recarregável

u Sem dependência de infraestrutura de rede e
energia disponível

A ferramenta de instalação de câmera portátil permite
que o usuário instale, configure, focalize e alinhe o
campo de visão de câmeras IP com uma ligação sem
fio para dispositivo móvel.
Em combinação com o aplicativo Project Assistant da
Bosch, é a companheira ideal para qualquer instalador
de câmera IP e garante a entrega rápida e fácil do
projeto.

Funções

Este dispositivo elimina a necessidade de cabos
condutores ou de visitas adicionais dispendiosas ao
local para configurar câmeras IP quando ainda não há
disponível energia ou PoE. Também é uma ferramenta
prática para demonstrações para clientes, avaliações
de pré-instalação e pesquisas no local.
Ela funciona como um injetor PoE+ alimentado por
bateria com uma ligação de rede sem fio, desenvolvido
para permitir o comissionamento simples e eficiente
da câmera IP em combinação com um tablet ou
smartphone.
Este dispositivo é equipado com os seguintes
indicadores e conectores:

Indicadores e conectores

1 LED indicador de PoE 2 LEDs indicadores de nível de
bateria

3 Indicador de carga de bateria 4 Conector para fonte de
alimentação

5 Interruptor para ligar/desligar 6 Conector de energia USB

7 Conectores de saída CC 8 Conector RJ45 com PoE+



Certificados e aprovações

Ambiente

EMC Em conformidade com as normas
FCC Parte 15 e CE, incluindo EN
55032 Classe B (emissões), EN
55024 (imunidade)

Conformidade normativa Conformidade com RoHS, WEEE

Notas de instalação/configuração

Interface da ferramenta de instalação de câmera portátil

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 Ferramenta de instalação de câmera portátil de 30 W com
pacote de bateria de íons de lítio e ponto de acesso WLAN

1 Fonte de alimentação

1 Cabo de alimentação de 120 V

1 Cabo de alimentação de 230 V

1 Cabo de alimentação CC de 12 V

1 Guia de Instalação Rápida

1 Livreto com mensagens de segurança

1 Acessório portátil - alça para a bolsa

Especificações técnicas

Conexões de usuário

Conectores RJ-45 blindado

Conector de energia CC (entrada
e saída)

Porta USB

Ambiente

Temperatura operacional 0 ºC a +40 ºC (+32 ºF a +104
ºF)

Temperatura de armazenamento 0 ºC a +40 ºC (+32 ºF a +104
ºF)

Temperatura de carregamento +10 ºC a +40 ºC (+50 ºF a +104
ºF)

Umidade de funcionamento 85%

Umidade de armazenamento Umidade relativa inferior a 70%

Construção

Dimensões (L x A x C) 76,2 x 25,4 x 150 mm (3 x 1 x
5,9 polegadas)

Peso 550 g (1,2 lb)

Rede

Porta PoE+ IEE802.3AT, 1 conexão

WLAN IEEE802.11

Diversos

Indicadores Indicador de carga -
Carregando: vermelho
Carregado: verde

Indicador de alimentação -
Azul (100%, 80%, 60%, 40%,
20%)

Indicador de PoE -
Ativado: verde
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Diversos

Tipo de bateria Pacote de bateria de íons de lítio,
tipo 18650 (2950 mA), 4 peças
em um pacote

Aplicativos compatíveis Aplicativo Project Assistant
(download gratuito)

Diversos

Informações sobre pedidos

NPD-3001-WAP Ferramenta de instalação portátil
Ferramenta de instalação portátil e sem fio de câmera
Bosch
Número do pedido NPD-3001-WAP
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