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Suporte IDM4012SS
SUPORTE PARA PAREDE, AÇO INOXIDÁVEL, PARA OS DOMES ESPECIAIS SPECTRA®

Características do produto       
• Para utilização com os domes especiais da série Spectra®

• Eles também podem ser utilizados com outros domes pendentes que 
usem o tubo roscado NPT de 1,5 polegadas para a montagem

• Construído de aço inoxidável Tipo 304

• Montado diretamente em uma superfície que suporta carga vertical 
para aplicações de montagem em parede

• Suporta até 75 libras (34 kg)

• Inclui orifício de passagem direta de cabo

O suporte de parede IDM4012SS foi projetado especificamente para os
sistemas de dome de aço inoxidável e pressurizados da série Spectra®

(Spectra III™ ou modelos mais novos). O suporte é construído de aço
inoxidável tipo 304 e possui um acabamento de pintura a pó de poliéster
cinza, o que o torna ideal para severas condições ambientais. 

O IDM4012SS pode ser encaixado diretamente a qualquer superfície
vertical com suporte de peso e foi projetado para suportar até 75 lb
(34 kg). Os acessos aos conduítes estão disponíveis através da placa
traseira de montagem ou pela parte inferior do suporte, onde é
possível instalar um encaixe de conduíte flexível de metal. Uma
vedação é fornecida para a placa traseira de montagem, para proteger
a parte interna do IDM4012SS.

O suporte tem rosca para aceitar o tubo NPT de 1,5 polegadas e
é compatível com qualquer back box pendente da série Spectra®,
DF5 ou DF8.

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM CENTÍMETROS;
                            TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM POLEGADAS.
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MODELO
IDM4012SS O suporte de parede com condutor de 

passagem de cabos e orifícios para conduítes 
dos sistemas de dome de aço inoxidável e 
pressurizados da série Spectra®

CONSTRUÇÃO
Geral Tipo aço inoxidável 304
Acabamento Pintura a pó de poliéster cinza
Ambiente Interno/externo 
Método de montagem Fixe com quatro parafusos de aço inoxidável 

de 5/16 polegadas (não fornecidos)
Entrada de cabo Dois orifícios na placa de montagem para o 

acesso do conduíte, e um orifício na parte 
inferior do suporte para o acesso do conduíte

Carga máxima 75 lb (34 kg)
Peso da unidade 4,9 lb (2,22 kg)
Peso com a embalagem 7,0 lb (3,17 kg)

ADAPTADORES DE SUPORTE OPCIONAIS
CM400 Adaptador de suporte de canto
PA402 Adaptador de montagem em poste
PP300L/PP301L Suporte de parapeito (canto)
PP400 Adaptador de parede em parapeito
PP4348 Suporte de teto em parapeito
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