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Empresa Registrada na
International Standards Organization;

 Sistema de Qualidade ISO 9001

Suporte EM22/MM22 
SUPORTE DE TETO/PEDESTAL/PAREDE, SERVIÇOS MÉDIOS, CAIXA DE PROTEÇÃO

Características do produto       
• Econômico

• Interno/externo

• Suporta até 40 lb (18,14 kg)

• Construção sólida

• Para utilização com caixas de proteção de serviços médios

• Cabeçote giratório completamente ajustável

• Aplicações em suportes de parede ou pedestal/teto

• O EM22 pode ser adaptado para aplicações de poste com a utilização 
do adaptador PA100

Os modelos EM22 e MM22 são projetados e fabricados para
utilização com várias caixas de proteção da Pelco. Os suportes EM22
podem ser montados em paredes ou outras superfícies verticais e
possuem um braço de alumínio fundido para parede que minimiza os
movimentos horizontais indesejados. O suporte MM22 destina-se
para pedestal/teto e pode ser montado em qualquer superfície plana.

Ambas as unidades têm um cabeçote giratório totalmente ajustável,
permitindo um movimento horizontal de 360°. Fabricada em
alumínio resistente à corrosão, cada unidade pode suportar cargas
de até 40 lb (18,14 kg).

Além disso, o modelo EM22 pode ser adaptado para aplicações de
suporte de poste, quando utilizado com o adaptador de suporte PA100.
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OBSERVAÇÃO: OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM CENTÍMETROS;
TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM POLEGADAS.
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MODELOS
EM22 Suporte de parede de serviços médios para 

caixas de proteção e câmeras de peso leve a 
médio; com cabeçote giratório ajustável 
manualmente.

MM22 Suporte de teto/pedestal de serviços médios 
para caixas de proteção e câmeras de peso 
leve a médio; com cabeçote giratório 
ajustável manualmente.

PRODUTOS RELACIONADOS
PA100 Adaptador de suporte de poste para suporte 

EM22: diâmetro mínimo do poste de 1,5"
(3,8 cm); são fornecidas braçadeiras de aço 
inoxidável; cumprimento da braçadeira
28,5" (72,39 cm).

MECÂNICA
Ajuste panorâmico 360°
Ajuste de inclinação 75°
Câmera/caixa de proteção 
Montagem Dois parafusos de montagem de 1/4-20 x 5/8 de 

polegada, arruelas de pressão e arruelas planas
Método de travamento Parafusos de cabeça sextavada 3/8-16 

GERAL
Estrutura

EM22 Braço de alumínio fundido para parede com 
cabeçote ajustável de alumínio

MM22 Barra de alumínio com cabeçote ajustável de 
alumínio

Acabamento Pintura a pó de poliéster cinza 
Carga máxima 40 lb (18,14 kg)
Peso da unidade 

EM22 3,05 lb (1,39 kg)
MM22 2,60 lb (1,18 kg)
PA100 0,86 lb (0,39 kg)

Peso com a embalagem
EM22 4 lb (1,81 kg)
MM22 4 lb (1,81 kg)
PA100 2 lb (0,90 kg)

CERTIFICAÇÕES
• Listado na UL  

Pelco e o logo da Pelco são marcas registradas da Pelco, Inc.
A disponibilidade e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

©Copyright 2008, Pelco, Inc. Todos os direitos reservados.

PA100 
ADAPTADOR DE 

POSTE

7,09
(18,01)

MM22

Ø 2,00
(5,08)

Ø 6,00
(15,24)

Ø 0,37 (0,93), 4X
ESP IG EM UM C.R.
DE 4,75 (12,06)

3,47
(8,81)

1,74
(4,42)

2,00
(5,08)1,50

(3,81)

3,00
(7,62)

Ø 0,27 (0,68), 7X

0,25
(0,64)

3,00
(7,62)

PARAFUSO 2X 5/16-18 X 1-1/4

0,75
(1,91)

4,50
(11,43)

8,00
(20,32)

RANHURA DE
4X 0,25 X 0,75

(0,64 X 1,91)

5,25
(13,34)

1,00
(2,54)

1,36
(3,5)
±0,15

1,06
(2,70)

PA100

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM CENTÍMETROS;
TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM POLEGADAS.


