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Suportes EM1109/EM2000/EM2200
SUPORTE DE TUBO/POSTE, SERVIÇOS MÉDIOS, CAIXA DE PROTEÇÃO

Características do produto       
• Baixo custo 

• Cabeçote giratório ajustável manualmente

• Orifício para passagem direta de cabos 

• Suporta até 40 lb (18,14 kg)

• Pode ser montado em tubo/poste vertical ou horizontal; braçadeiras 
de montagem incluídas

• Compatível com a maioria das caixas de proteção da Pelco com uma 
disposição de montagem de poste de 2" (5,08 cm)

Os modelos EM1109/EM2000/EM2200 são suportes para serviços
médios com caixa de proteção, projetados para aplicações onde a
montagem em um tubo ou poste é necessária. Estes suportes podem
ser utilizados com caixas de proteção da Pelco com uma disposição
dos orifícios de montagem de 2" (5,08 cm) e que suportem até 40 lb
(18,14 kg). Os três suportes possuem um cabeçote giratório ajustável
 manualmente e um orifício para passagem direta de cabos para
ocultar o cabeamento. Vários  orifícios de montagem na base de
inclinação possibilitam o posicionamento horizontal máximo da caixa
de proteção de até 360º.

O modelo EM1109 é um suporte tipo pedestal para utilização em um tubo
ou poste horizontal ou vertical. O modelo EM2000 é um suporte do tipo
“J” para a utilização em um tubo ou poste vertical e o modelo EM2200
é um suporte do tipo “gancho” para a utilização em um tubo ou poste
horizontal. Os modelos EM1109/EM2000/EM2200 devem ser montados
em tubos ou postes de 3" (7,62 cm) a 8" (20,32 cm) de diâmetro. Os suportes
são fixados ao tubo ou poste por braçadeiras de montagem de aço
inoxidável. São fornecidos dois parafusos de montagem de 1/4-20,
necessários para fixar a caixa de proteção ao suporte. 

Os modelos EM1109/EM2000/EM2200 são construídos em alumínio
e possuem um acabamento de pintura a pó de epóxi branco. 
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MODELOS
EM1109 Suporte tipo pedestal para serviços médios, 

para aplicações de tubo ou poste horizontal 
ou vertical. Cabeçote giratório ajustável 
manualmente e orifício de passagem direta 
de cabo. 

EM2000 Suporte tipo "J" de 90° para serviços médios, 
para aplicações de tubo ou poste vertical. 
Cabeçote giratório ajustável manualmente e 
orifício de passagem direta de cabo. 

EM2200 Suporte tipo "gancho" de serviços médios, 
para aplicações de tubo ou poste horizontal. 
Cabeçote giratório ajustável manualmente e 
orifício de passagem direta de cabo. 

MECÂNICA
Ajuste panorâmico 360° ilimitado
Ajuste de inclinação ±75°
Método de travamento Parafusos de cabeça sextavada de 3/8-16 (no 

cabeçote giratório ajustável manualmente)

GERAL
Método de montagem
sugerido Possui slots para as braçadeiras de montagem; 

são fornecidas três braçadeiras de aço 
inoxidável. As braçadeiras se ajustam a postes 
com diâmetro de 3" (7,62 cm) a 8" (20,32 cm). 

Montagem da caixa
de proteção Dois parafusos de 1/4-20 para montagem 

(fornecidos)
Carga máxima 40 lb (18,14 kg)
Estrutura Alumínio 
Acabamento Pintura a pó de poliéster epóxi branco 
Ambiente Interno/externo 
Peso da unidade 

EM1109 1,88 lb (0,85 kg)
EM2000 3,05 lb (1,38 kg)
EM2200 3,51 lb (1,59 kg) 

Peso com a embalagem
EM1109 3 lb (1,36 kg)
EM2000 8 lb (3,60 kg)
EM2200 9 lb (4,10 kg) 

CAIXAS DE PROTEÇÃO RECOMENDADAS 
As caixas de proteção da Pelco com disposição dos orifícios de montagem de 
2 " (5,08 cm) podem ser utilizadas com estes suportes. Certifique-se de que a 
combinação caixa de proteção/câmera/lente escolhida não exceda 40 lb (18 kg) 
e que seja adequada para o tipo de suporte que você selecionou. A lista 
abaixo indica as caixas de proteção mais utilizadas:

Séries EH3010/EH3014
Séries EH4010/EH4014
Série EH3508, ambiental 
Séries EH3512/EH3515, ambientais 
Série EH4700, ambiental 
Série EH4700DB, ambiental 
Série E700, impermeável ao pó
Série EHX4E, à prova de explosão
Série EH8100, pressurizada
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        OBSERVAÇÃO: OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM CENTÍMETROS;
TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM POLEGADAS. 
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