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Este suporte universal para chão fornece soluções de
montagem para instalações de altifalantes, um ponto de
acesso sem fios do sistema sem fios DCN ou um radiador
do sistema de distribuição de idiomas digital Integrus. São
fabricados e montados de acordo com os mesmos padrões
elevados de todos os produtos Bosch, assegurando uma
excelente qualidade e uma compatibilidade garantida em
toda a gama. O LBC 1259/00 é adequado a uma série de
aplicações onde uma solução de montagem segura mas
transportável é necessária.  

Funções

Ajustável e seguro
O suporte de chão LBC 1259/00 é ajustável à mão através
de um parafuso de bloqueio de mola para alturas entre os
1,4 e os 2,2 m (4,6 e 7,2 pés). Um perno de segurança extra
no suporte pode ser apertado para garantir que o apoio se
mantenha estendido.

Este apoio leve tem uma base dobrável com reforço duplo
para obter uma força superior e possui uma ampla
expansão das pernas para assegurar a estabilidade.

Adaptável
O suporte de chão é fornecido de origem com um aro
redutor de 36 mm (1,42 pol.) com um pino roscado
M10 x 12 para montar equipamento de diferentes tamanhos
e com um botão M10 para fixar o suporte de montagem do
ponto de acesso sem fios.

Acessórios
Para armazenamento e facilidade de transporte, está
disponível um saco de transporte com dois compartimentos
interiores e fechos de correr separados para armazenar
dois suportes de chão universais (LBC 1259/00). O saco,
com o logótipo da Bosch, é feito de nylon robusto e
resistente à intempérie. Duas pegas são adequadas ao
transporte do saco na mão ou no ombro.

LM1-CB Saco de transporte (opcional)

LBC 1259/00 Suporte universal para o chão
▶ Suporte de alumínio leve e multifunções

▶ Para montar um altifalante, o ponto de acesso sem fios
ou um radiador Integrus

▶ Base dobrável com reforço duplo

▶ Aro redutor para diferentes montagens

▶ Ajustável à mão

▶ Saco de transporte para duas peças como acessório
opcional
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Planeamento

LBC 1259/00 com ponto de acesso sem fios DCN, radiador de
infravermelhos LBB 451x/00 e coluna linear de altifalantes
XLA 3200

Peças incluídas

Quanti-
dade

Componente

1 LBC 1259/00 Suporte de chão universal

1 Aro redutor de 36 mm (1,42 pol.) com pino roscado (M10 x 12)

1 Botão de fixação M10 para suporte de montagem do ponto de
acesso sem fios (WAP)

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Comprimento
em pé
dobrado

1,375 a 2,185 m (54 a 86 pol.)
1,20 m (47 pol.)

Largura
pernas distendidas
pernas dobradas

980 mm (38,6 pol.)
130 mm (5,1 pol.)

Peso 3,5 kg (7,7 lb)

Máx. máx. 50 kg (110,2 lb)

Material Alumínio

Diâmetro do tubo 36 mm (1,42 pol.)

Rebite Whitworth de 1/2"

Saco de transporte como
acessório

Dimensões (C x P) 1,25 m x 27 mm (49 x 1,06 pol.)

Comprimento
em pé
dobrado

1,375 a 2,185 m (54 a 86 pol.)
1,20 m (47 pol.)

Peso 750 g (1,65 lb)

Cor Preto com pegas verdes claras

Material Nylon

Como encomendar

LBC 1259/00 Suporte universal para o chão
Construção leve de alumínio, rebatível, aro re-
dutor de M10 x 12

LBC1259/00

Acessórios de hardware

LM1‑CB Saco de transporte para dois
suportes de chão LBC 1259/00

LM1-CB

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 3745 2860
Fax: +55 19 3745 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by

© Bosch Security Systems 007 | Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.
E1963680011 | Cur: pt-PT, V6, 30 May 2007 | Src: en-US, V2, 9 Aug 2006


	Funções
	Planeamento
	Peças incluídas
	Especificações Técnicas
	Como encomendar

