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Suportes série Esprit®

SUPORTE DE CANTO, PEDESTAL, POSTE E PAREDE

Características do produto       
• Baixo custo

• Para utilização com os sistemas de posicionamento integrado da 
série Esprit® em aplicações de canto, pedestal, poste e parede

• Também pode ser utilizado em aplicações de parapeito quando 
utilizado com o adaptador de suporte apropriado

• Construção de alumínio

• Possui de passagem direta de cabos

• Fácil de instalar

• Para aplicações em ambientes internos ou externos

Os suportes da série Esprit® incluem o suporte de parede EWM, o
suporte de poste EPM, o suporte de canto ECM100, o adaptador de
pedestal EPP e o adaptador EA4348 EWM para Legacy®. 

Todos os suportes são de alumínio e possuem uma abertura de
passagem direta para ocultar cabos elétricos. Eles possuem um
acabamento de pintura a pó de poliéster cinza. 

O suporte de parede EWM é um componente essencial nesta série.
Pode ser usado como um suporte autônomo de parede ou juntamente
com o suporte de poste EPM, com o suporte de canto ECM100 ou com
o suporte de parapeito PP100. Quando utilizado com o adaptador
EA4348, o EWM também pode ser montado em um Suporte de
Parapeito Legacy PP300L, PP301L ou PP4348.

O suporte de parede EWM é fácil de instalar e não requer ferramentas
especiais. O sistema de posicionamento integrado Esprit é fixado
diretamente ao EWM com três parafusos e arruelas de aço inoxidável.
O suporte pode ser fixado a qualquer superfície de sustentação de
carga vertical com quatro parafusos adequados para a superfície de
montagem (não fornecidos). As porcas e arruelas de aço inoxidável são
fornecidas para fixar o EWM aos parafusos de montagem do suporte
de poste, canto e parapeito. 

O adaptador de pedestal EPP foi projetado para adaptar o sistema de
posicionamento integrado Esprit aos suportes de pedestal, tais como
os PM2000 ou PM2010.  São fornecidas três porcas e arruelas de aço
inoxidável para fixar o sistema Esprit ao adaptador. 

O adaptador EA4348 EWM para Legacy também pode ser usado para
ajustar sistemas Legacy montados em cantos, postes e parapeitos
com os sistemas de posicionamento integrado Esprit. O EA4348
tornará qualquer suporte CM400, PA402, PP400, PP300L/PP301L e
PP4348 da Legacy compatível com o suporte de parede EWM.

SISTEMA ESPRIT MONTADO EM SUPORTE DE PAREDE EWM
COM ADAPTADOR DE POSTE EPM

SUPORTE DE PAREDE EWM

ADAPTADOR DE POSTE EPM

ADAPTADOR DE PEDESTAL EPP ADAPTADOR 
LEGACY EA4348

ADAPTADOR DE CANTO ECM100



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELOS
ECM100 Suporte de canto Esprit®; para utilização com 

suporte de parede EWM 
EPP Adaptador de pedestal Esprit; para utilização 

com suporte de pedestal PM2000/PM2010
EPM Adaptador de poste Esprit; para utilização com 

suporte de parede EWM 
EWM Suporte de parede Esprit
EA4348 Adaptador EWM para Legacy®; para ser usado com 

os suportes de parapeito PP300L, PP301L e PP4348

GERAL
Estrutura Alumínio 
Acabamento Pintura a pó de poliéster cinza 
Método de montagem

ECM100 Fixado à superfície de montagem com oito 
parafusos (não fornecidos)

EPP Fixado a um suporte compatível (como o PM2000/
PM2010) com quatro parafusos (não fornecidos)

EPM Fixado a um poste com três braçadeiras de aço 
inoxidável (fornecidas). As braçadeiras se ajustam 
a postes que medem de 3" (7,62 cm) a 8" (20,32 cm) 
de diâmetro

EWM Fixado à superfície de montagem com quatro 
parafusos (não fornecidos)

EA4348 Encaixado a um suporte de canto, poste ou 
parapeito Legacy com quatro parafusos (porcas e 
arruelas de pressão fornecidas com o suporte 
Legacy)

Entrada de cabo O cabo passa através do suporte EWM dentro do 
sistema Esprit; os suportes ECM100, EPA, EPM 
possuem um orifício de passagem direta de cabo 
no centro

Carga máxima
EPP Não aplicável
ECM100 75 lb (34 kg)
EPM 100 lb (45 kg)
EWM 30 lb (14 kg)
EWM com EA4348 30 lb (14 kg)

Peso da unidade com a embalagem
EPP 0,6 lb (0,3 kg) 1,0 lb (0,45 kg)
ECM100 3,0 lb (1,4 kg) 6,0 lb (2,7 kg)
EPM 2,2 lb (1,0 kg)              4,0 lb (1,8 kg)
EWM 1,5 lb (0,7 kg)              3,0 lb (1,4 kg)
EA4348 1,2 lb (0,5 kg)              3,0 lb (1,4 kg)

ADAPTADORES DE SUPORTES OPCIONAIS
PP100 Suporte de parapeito (parede). Use com o 

suporte de parede EWM
PP300L, PP301L Suporte de parapeito (canto). Use com o suporte 

de parede EWM e com o adaptador EA4348
PP4348 Suporte de parapeito (telhado) Use com o suporte 

de parede EWM e com o adaptador EA4348

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

©Copyright 2006, Pelco, Inc. Todos os direitos reservados.
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   OBSERVAÇÃO: OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM CENTÍMETROS;
TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM POLEGADAS. 




