
Na caixa (IBWS-M-ISWB-0) 
 1 x Suporte de parede 

 2 x Parafusos de montagem (estes parafusos fixam a câmara ao 
suporte) 

 4 x Parafusos e ancoragens de parafusos 

 1 x Corda de segurança (mais duas extremidades da corda de 
substituição) 

 1 x Guia de início rápido 

 1 x Autocolante do modelo de montagem 

 1 x Placa de montagem 

Ferramentas de instalação (IBWS-M-ISWB-0) 
 Berbequim 

 Chave de fendas 

Instalação do suporte (IBWS-M-ISWB-0) 
1. Coloque o autocolante do modelo de montagem na superfície de 

montagem e perfure quatro orifícios para os parafusos, corte um orifício 

para o cabo e introduza as quatro ancoragens dos parafusos nos 

quatro orifícios para os parafusos. 

2. Alinhe os orifícios na placa de montagem com os orifícios na base do 

suporte de parede (1) (Figura 2) e segure a placa de montagem e a 

base de montagem na parede na superfície de montagem. 

3. Alinhe os quatro orifícios na base de montagem com os quatro orifícios 

na superfície. 

4. Introduza os quatro parafusos nos quatro orifícios da base de 

montagem e fixe com segurança a base à superfície de montagem. 

5. Fixe a corda de segurança (2) (Figura 2) ao "gancho" na tampa do 

suporte e o "gancho" à base da câmara. 

6. Consulte a Câmara Dome QSG Multissensor Flex Gen 2 em 

https://illustracameras.com/cameras/ para obter instruções acerca de 

como fixar com segurança a câmara ao suporte da parede. 
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Guia de Início Rápido 

(8200-1938-0504_B0) 

Câmara Dome Multissensor Flex Gen 2  
Guia de início rápido de acessórios de montagem 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nota: Deve fixar com segurança um dos suportes da câmara na tabela 

abaixo à superfície à qual pretende fixar a câmara. Quando o suporte 

estiver instalado, a câmara está fixa com segurança ao suporte. Consulte a 

Câmara Dome QSG Multissensor Flex Gen 2 em 

https://illustracameras.com/cameras/ para obter instruções acerca de como 

fixar com segurança a câmara ao suporte da parede.  

Código do produto de 

suporte 
Descrição na etiqueta 

IBPN-M-IS12-0 Suporte para teto Multissensor Flex 

IBWS-M-ISWB-0 Suporte para parede Multissensor Flex 

IBCR-M-ISWT-0 Suporte no teto Multissensor Flex 

IBJB-M-ISWB-0 Suporte de junção Multissensor Flex 
 

Na caixa (IBPN-M-IS12-0) 
 1 x Suporte de teto 

 4 x Parafusos e ancoragens de parafusos (que fixam a haste ao teto) 

 2 x Parafusos de montagem (que fixam a câmara à tampa do suporte) 

 1 x Corda de segurança (mais duas extremidades da corda de 
substituição) 

 1 x Guia de início rápido 

 1 x Autocolante do modelo de montagem 

 1 x Placa de montagem (para fixar a haste ao teto) 

 1 x Chave Allen e 1 x Broca 
 

Ferramentas de instalação (IBPN-M-IS12-0) 
 Berbequim 

 Chave Allen 

 Chave de fendas  
 

 

Instalação do suporte (IBPN-M-IS12-0) 
1. Coloque o autocolante do modelo de montagem no teto e perfure 

quatro orifícios para os parafusos, corte um orifício para o cabo e 

introduza as quatro ancoragens dos parafusos nos quatro orifícios 

para os parafusos. 

2. Alinhe os orifícios na placa de montagem com os orifícios na base da 

haste de montagem (1) (Figura 1) e segure ambos no teto. 

3. Alinhe os quatro orifícios na base da haste de montagem com os 

quatro orifícios no teto. 

4. Introduza os quatro parafusos nos quatro orifícios da placa de 

montagem e fixe com segurança a tampa do suporte à haste de 

montagem. 

5. Fixe a corda de segurança ao "gancho" na tampa do suporte (2) 

(Figura 1) e o "gancho" à base da câmara. 

6. Consulte a Câmara Dome QSG Multissensor Flex Gen 2 em 

https://illustracameras.com/cameras/ para obter instruções acerca de 

como fixar com segurança a câmara ao suporte da parede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Instalação do suporte (IBPN-M-IS12-0) continuação 

 
 

Figura 1 

 

Instalação do suporte (IBWS-M-ISWB-0) continuação 

 

Figura 2 

Na caixa (IBCR-M-ISWT-0) 
 1 x Suporte no teto 

 1 x Olhal 

 1 x Guia de início rápido 

 1 x Autocolante do modelo de montagem 

 2 x Cordas de segurança 
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Instalação do suporte (IBCR-M-ISWT-0) 
1. Coloque o autocolante do modelo de montagem no teto e corte um 

orifício largo de acordo com as marcas existentes no modelo de 

montagem. 

2. Fixe uma extremidade da corda de segurança a uma estrutura ou 

objeto fixos no teto e aparafuse o olhal (1) (Figura 3) na parte 

superior do suporte. 

3. Fixe a outra extremidade da corda de segurança (2) (Figura 3) ao 

olhal no suporte. 

4. Puxe as "asas" (3) (Figura 3) para fora para apertar o suporte 

contra o teto.  

Nota: Pode rodar o parafuso (4) (Figura 3) para ajustar as "asas" 

para cima ou para baixo. 

Nota: Existem três "asas" no suporte.  

5. Fixe a outra corda de segurança ao "gancho" no suporte e o 

"gancho" à base da câmara. 

6. Consulte a Câmara Dome QSG Multissensor Flex Gen 2 em 

https://illustracameras.com/cameras/ para obter instruções acerca 

de como fixar em segurança a câmara ao suporte da parede. 

 
 

 
 

 

Instalação do suporte (IBCR-M-ISWT-0) continuação 
 

 
 

Figura 3 

 

Na caixa (IBJB-M-ISWB-0) 
 1 x Suporte de junção 

 2 x Parafusos de montagem (estes parafusos fixam a câmara  
ao suporte) 

 4 x Parafusos e ancoragens de parafusos 

 1 x Corda de segurança 

 1 x Guia de início rápido 

 1 x Autocolante do modelo de montagem 
 

Ferramentas de instalação (IBJB-M-ISWB-0) 
 Berbequim 

 Chave de fendas  
 

Instalação do suporte (IBJB-M-ISWB-0) 
1. Coloque o autocolante do modelo de montagem na superfície de 

montagem e perfure quatro orifícios para os parafusos, corte um 

orifício para o cabo e introduza as quatro ancoragens dos 

parafusos nos quatro orifícios para os parafusos. 

2. Alinhe os quatro parafusos no suporte de junção com os quatro 

orifícios na superfície. 

3. Introduza os quatro parafusos nos quatro orifícios do suporte de 

junção e fixe com segurança o suporte à superfície de 

montagem. 

4. Fixe a corda de segurança ao "gancho" na tampa do suporte (1) 

(Figura 1) e o "gancho" à base da câmara. 

5. Consulte a Câmara Dome QSG Multissensor Flex Gen 2 em 

https://illustracameras.com/cameras/ para obter instruções acerca 

de como fixar em segurança a câmara ao suporte da parede. 

 

 
Instalação do suporte (IBJB-M-ISWB-0) continuação 

 
 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Johnson Controls. Todos os direitos reservados.  

JOHNSON CONTROLS, TYCO e ILLUSTRA são marcas comerciais e/ou marcas 

registadas. O uso não autorizado é estritamente proibido. 
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