
equIP® S-SERIE VASTE MINI-DOME MONTAGEBEUGELS VOOR 
BINNEN/BUITEN

H3S, H4S Montagebeugels

Met deze equIP S-serie H3S- en H4S-montagebeugels (plus HSWK-PM en H34S-IC) kunt u de 
Honeywell equIP S-serie H3D (binnen) en H4D (buiten) vaste IP-mini-domecamera's installeren 
op een scala aan binnen- en buitengelegen oppervlakken. De H3S-beugels zijn voor montage 
binnen; de montagebeugels H34S en H4S zijn voor zowel binnen- als buitenmontage en 
bieden allen een groot aantal montage-opties voor wanden, plafonds en masten.

Het simpel, robuust ontwerp van de montagebeugels geniet de voorkeur van installateurs die 
uit zijn op eenvoudige installatie. Zowel wand- als hangende beugels bieden een eenvoudige 
kabeldoorvoer, zonder zichtbare bedrading. De camera en de lens kunnen worden 
geïnstalleerd, aangepast en getest zonder de behuizing te verplaatsen. De mastbeugel biedt 
u de mogelijkheid uw mini-domecamera aan een mast te monteren en met de wandbeugel 
monteert u uw mini-domecamera in een verlaagd of systeemplafond. 

Deze beugels zijn vervaardigd uit gegoten aluminium of gegalvaniseerd staal (behalve de 
zichtbare kunststof plafondplaat op de H34S-IC en het integrale kunststof zonfilter op de  
H4SIP-PK en H4SIP-WK). De aluminium montagebeugels zijn voorzien van een gebroken 
witte poedercoating die past bij de afwerking van de camera. Afhankelijk van het 
cameramodel, zijn deze beugels ontwikkeld voor binnen of buiten. Alle montagebehuizingen 
zijn een perfecte aanvulling op de vaste mini-domecamera, waardoor ze de keuze bij uitstek 
zijn voor installaties die aan moeten sluiten op het interieur van de montagelocatie.

Verkoopmogelijkheden

U kunt bouwen op de prestaties en de kracht van de Honeywell equIP S-serie en H4S 
montagebeugels (plus HSWK-PM en H34S-IC). Met hun aantrekkelijke ontwerp, slagvaste 
constructie en scala aan montage-opties zijn deze beugels de beste oplossing voor al uw 
toepassingen, binnen en buiten.

Kenmerken

H3SIP-PK

H3SIP-WK

H4SIP-PK

H4SIP-WK

HSWK-PM

H34S-IC

Omschrijving Behuizingen en montageopties

H4S HSWK-PM H3S H34S-IC

Laag profiel, modern ontwerp   

Aantrekkelijk geprijsd    

Doorvoerkabel voor eenvoudige 
installatie en instelling van camera    

Constructie van gegoten aluminium  

Polycarbonaat constructie (kunststof 
afdekplaat op wandbeugel)  

Gebroken witte poedercoating  

Binnengebruik  

Binnen-/buitengebruik  



SPECIFICATIES

H3S, H4S Montagebeugels

H3SIP-PK ZIjAANZICHT

148,97 mm

62,35 mm

3/4" NPT
1,5" NPT

3/4" NPT
1,5" NPT

H3SIP-WK ZIjAANZICHT

148,97 mm238,76 mm

144,78 mm 147,32 mm

H4SIP-PK ZIjAANZICHT

124,35 mm

146,5 mm
3/4" NPT
1,5" NPT

3/4" NPT
1,5" NPT



SPECIFICATIES

H3S, H4S Montagebeugels

H4SIP-WK ZIjAANZICHT

146,5 mm240,03 mm

200,66 mm 198,12 mm

HSWK-PM AFMETINGEN

136,0 mm

261,62 mm

50,0 mm
26,0 mm

H34S-IC AFMETINGEN

82,1 mm

200 mm

115 mm 44 mm

150 mm

60°

.
 34 mm
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SPECIFICATIES

H3S, H4S Montagebeugels

Mechanisch

Partnummer Gewicht van 
eenheid

Max. belasting/
gewicht

Constructie/
coating Afmetingen

H3SIP-PK 0,265 kg 2,1 kg ADC12/RAL9003 
poedercoating Ø148,97 mm x 62,35 mm

H3SIP-WK 0,8 kg 2,89 kg
Pendelarm: 

ADC12/RAL9003 
poedercoating

238,76 mm x 
144,78 mm x 
148,97 mm

H4SIP-PK 0,96 kg 2,4 kg ADC12/RAL9003 
poedercoating 146,5 mm x 124,35 mm

H4SIP-WK 1,495 kg 6,89 kg
Pendelarm: 

ADC12/RAL9003 
poedercoating

240,03 mm x 
200,66 mm x 146,5 mm

HSWK-PM 1,04 kg 2,4 kg
Gegalvaniseerd 

staal/ 
poedercoating

136,0 mm x 261,62 mm 
x 50,0 mm

H34S-IC 0,36 kg 2,4 kg Gegalvaniseerd 
staal Ø200,00 mm x 82,1 mm

Montagebeugels Monteren op 
cameramodellen

H3SIP-PK

H3D2S2(X)
H3D3S2(X)
H3D5S2(X)
H3D2SR2(X)
H3D3SR2(X)
H3D5SR2(X)

H3SIP-WK

H3D2S2(X)
H3D3S2(X)
H3D5S2(X)
H3D2SR2(X)
H3D3SR2(X)
H3D5SR2(X)

H4SIP-PK
H4D2S2(X)
H4D3S2(X)
H4D5S2(X)

H4SIP-WK
H4D2S2(X)
H4D3S2(X)
H4D5S2(X)

HSWK-PM

H3SIP–WK
H4SIP–WK 
Zie boven voor 
vergelijkbare 
camera's

H34S-IC Alle H3D en H4D
cameramodellen

LET OP: Honeywell behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen 

in productontwerp en specificaties.

Bestelinformatie

H3SIP-PK Hangende montage, gebroken wit voor H3D-camera's

H3SIP-WK Wandmontage, gebroken wit voor H3D-camera's

H4SIP-PK Hangende montage, gebroken wit voor H4D-camera's

H4SIP-WK Wandmontage, gebroken wit voor H4D-camera's

HSWK-PM Mastverbindingsstuk, gebroken wit voor WK-montage

H34S-IC Plafondmontage, gebroken wit voor H3D- en H4D-camera's

Meer informatie over Honeywell leest u op:

www.honeywell.com/security/nl

Honeywell Security Group

Ampèrestraat 41

1446 TR Purmerend

Nederland 

Tel: +31 (0) 299 410 200

Fax: +31 (0) 299 410 201

www.honeywell.com

Alle andere bedrijfsnamen en producten zijn handelsnamen, handelsmerken 
of wettig gedeponeerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.


