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Upozorn ění 
 
Informace v tomto manuálu byly aktuální v okamžiku jeho vydání. Výrobce si 
vyhrazuje právo pozměnit a vylepšit své produkty. Všechny uvedené údaje proto 
mohou být bez předchozího upozornění změněny. 
 
Copyright 
 
Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorským právem. K výkonu autorského práva 
je oprávněna společnost Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z. se sídlem 
Havránkova 33, 619 00 Brno, IČO: 18627757. Veškeré použití tohoto dokumentu 
mimo vlastní potřebu zákazníka, tedy další rozmnožování, šíření, publikace či 
překládání do cizích jazyků, je možné jen se souhlasem osoby vykonávající autorská 
práva za podmínek zákona č. 35/1965 Sb. Ve znění pozdějších novel. Proti zneužití, 
respektive proti užívání tohoto dokumentu v rozporu se zákonem, se bude 
společnost Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z. domáhat soudní ochrany. 
 
Tento dokument neprošel redakční ani jazykovou úpravou. 
 
Překlad:  Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z., 8/2006,   
 
Dovozce a distributor v ČR:  Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z., 
                                                 Havránkova 33, 619 00 Brno 
                                                 Telefon: 543558101 - 11, fax: 543558117, 18 
 
© Copyright Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. 2006 
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Základní popis 
Konzola SHG-120 se používá pro montáž kamer SmartDome na zdi nebo stropy 
uvnitř budov. 

Upozorn ění před instalací 

• Ujistěte se, že zvolené umístění unese váhu rohového držáku, nástěnného 
držáku, konzoly a také kamery SmartDome (dohromady cca 8kg). 

• Tyto komponenty by měly být instalovány pouze kvalifikovaným technikem 
s použitím schválených materiálů a kabeláže a to ve shodě s národními, 
státními a místními normami a vyhláškami. 

Instalace 
1. Zvolte takové umístění, které je schopno unést až čtyř násobek součtu 

hmotnosti instalovaných komponent. 
2. V závislosti na konkrétním umístění konzoly zvolte vhodný držák. 

a. Držák pro nástěnnou montáž (SADT-100WM): pro přímou montáž na 
zeď. 

b. Držák pro montáž na strop (SADT-100CM): pro montáž na strop. 
c. Držák pro montáž na sloupek (SADT-100PM): pro montáž na válcový 

sloupek. 
• Spolu s držákem pro montáž na sloupek se používá zároveň i držák 

pro montáž nástěnnou montáž (SADT-100WM). 
d. Držák pro montáž do rohu (SADT-110CM): používá se pro instalaci do 

rohů. 
• Spolu s držákem pro montáž do rohu se používá zároveň i držák pro 

montáž nástěnnou montáž (SADT-100WM). 
 

3. Ke kameře připojte napájecí kabel, kabel pro výstup video signálu a 
komunikační kabel (podrobnější informace naleznete v návodu ke kameře 
SmartDome). 
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4. Po upevnění kabeláže vyrovnejte páčku adaptéru kamery s horní částí 
konzoly a adaptér kamery upevněte pomocí čtyř šroubů (M4x8). 

 

 
 

5. Vyrovnejte značku na adaptéru kamery se značkou na těle kamery. Tři 
západky těla kamery vložte společně s konektory do příslušných otvorů 
v adaptéru kamery a pootočte kamerou o 15° ve směru hodinových ručiček 
(měli byste uslyšet cvaknutí potvrzující správnost upevnění. Zároveň by se 
měla blokovací páčka vrátit do původní polohy). 
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6. Tělo kamery upevněte k adaptéru kamery pomocí šroubu (BH M3 x L8), který 
je součástí balení kamery SmartDome. 

 
• Při demontáži kamery je potřeba uvolnit šroub (BH M3xL8), přizvednout 

blokovací páčku a současně pootočit kameru proti směru hodinových 
ručiček a poté ji vysunout z adaptéru. 
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7. Srovnejte vzájemnou polohu výstupku krytu kamery a blokovací páčky a poté 
kryt vložte do odpovídající pozice. 

 

 
 

8. Do otvorů po stranách krytu kamery vložte dva šrouby (BH M3 x L8) a kryt 
upevněte. 
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Technická specifikace 
Vnější rozměry: 
ø174mm, výška 173mm 
 
Hmotnost: 1,2kg 
 
Rozsah provozních teplot: 
-10° až +50° C 
 
Provozní vlhkost: 
0 až 90% 
 
 

Příslušenství 
šroub (BH M3 x L8)  2x 
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