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Suporte PA402
SUPORTE DE POSTE, ADAPTADOR SPECTRA® E LEGACY®

Características do produto       
• Baixo custo 

• Construção resistente 

• Suporta até 75 lb (34 kg)

• Adaptador do suporte de poste para os suportes de parede Spectra® 
e Legacy® (séries IWM, IDM4018 e LWM41)

• Este modelo inclui parafusos de montagem para uma instalação 
rápida e simples do suporte de parede

O modelo PA402 é um adaptador de suporte de poste projetado
para utilização com o suporte de parede Spectra® e Legacy®. Para
os domes pendentes das Séries Spectra, DF5 ou DF8, use os
suportes de parede das Séries IWM e IDM4018. Para os sistemas
de posicionamento Legacy, use o suporte de parede LWM41.

Os modelos da série LWM41, IWM ou o suporte de parede IDM4018
são fixados ao PA402 com quatro parafusos de montagem de
5/16 polegadas; as porcas e as arruelas de pressão são fornecidas.

Construído em alumínio, o PA402 pode suportar até 75 libras (34 kg)
e possui um orifício de passagem direta de cabos para facilitar a
entrada dos cabos de vídeo e de força. É incluída uma placa de
travamento (OFF) para aplicações em ambiente externo sem
passagem direta.

O modelo PA402 é utilizado em postes com diâmetro mínimo de
3 polegadas (7,62 cm) a 8 polegadas (20,32 cm). 
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OBSERVAÇÃO: OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM CENTÍMETROS; 
                            TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM POLEGADAS.
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MODELO
PA402 Adaptador de canto para suporte de parede 

série IWM, IDM4018 e LWM41.

PRODUTOS RELACIONADOS
Série IWM Suporte de parede com passagem direta de 

cabo para utilização com dome pendente da 
série Spectra®, DF5 e DF8. 

IDM4018 Suporte de parede com tampas de 
extremidade dianteira removíveis e 
passagem direta de cabo para utilização com 
dome pendente da série Spectra, DF5 ou DF8. 

LWM41 Suporte de parede Legacy®. Para utilização 
com os sistemas de posicionamento 
integrado Legacy. 

EA4348 Placa adaptadora EWM.  Permite que um 
suporte de parede EWM seja instalado em 
um PA402 para uso com o sistema de 
posicionamento integrado da série Esprit®.

MECÂNICA
Montagem do adaptador Quatro parafusos de montagem de 

5/16 polegadas para fixar os suportes das 
séries LWM41, IDM4018, EA4348 ou IWM 
(são fornecidas porcas e arruelas de pressão)

Método de montagem Possui slots para montagem das braçadeiras; 
três braçadeiras de aço inoxidável são 
fornecidas. As braçadeiras se ajustam a 
postes com diâmetro de 3 polegadas (7,62 cm) 
a 8 polegadas (20,32 cm)

GERAL
Construção Alumínio 5052H32; 0,190 polegadas (4,8 mm)  

de espessura
Acabamento Pintura a pó de poliéster cinza 
Carga máxima 75 lb (34 kg)
Peso da unidade 3,48 lb (1,58 kg)
Peso com a embalagem 5 lb (2,27 kg)
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