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Suporte série SWM
DOMES DE CANTO, POSTE E PAREDE DAS SÉRIES SPECTRA® E DF5

Características do produto       
• Baixo custo 

• Para utilização com domes pendentes da série Spectra® ou DF5

• Construídos em alumínio fundido

• Recurso de passagem direta de cabos

• Suportam até 10 libras (4,5 kg)

• De fácil instalação, através de uma placa de montagem, com 
ferramentas padrão

• Conjunto de montagem oculto dentro do SWM, proporcionando uma 
aparência muito atraente

• Para aplicações de montagem em parede, são montados diretamente 
em uma superfície vertical de suporte de peso

• Pode ser utilizado com adaptador de poste série SWM-PA ou com 
adaptador de canto série SWM-CA

• Para aplicações em ambientes internos ou externos

O suporte de parede da série SWM destina-se para utilização em
ambiente interno ou externo, para domes pendentes da Pelco da série
Spectra® e DF5. Seu design exclusivo esconde os parafusos de fixação
dentro do suporte e proporciona uma aparência limpa e esteticamente
agradável. É de fácil instalação e não requer ferramentas especiais.
Uma vedação é fixada à base para proteger a parte interna da umidade.

Uma abertura de passagem direta na superfície do suporte permite um
giro fácil dos cabos de vídeo e alimentação. Devido ao seu tamanho
compacto, o suporte não é adequado para utilização com peças de
montagem de conduíte. Um tubo roscado NPT de 1,5 polegadas é
fornecido fixado ao suporte, para ser fixo ao dome pendente.

Os acessórios para suporte de parede incluem adaptador de poste
série SWM-PA e de canto série SWM-CA. O adaptador de canto
permite que o suporte de parede seja fixado no canto de uma
construção. O adaptador de canto é disponível com ou sem
transformador de 100 VA, que converte de 120 a 230 VCA de entrada
a 24 VCA de saída para operação dos domes Spectra e DF5. 

Os suportes de parede e adaptadores são construídos em alumínio. Tanto
o suporte de parede como o adaptador de poste são fornecidos com um
acabamento de pintura a pó de poliéster cinza ou preto. O adaptador de
canto está disponível somente com acabamento em cinza.

SUPORTE DE PAREDE
SWM-GY

ADAPTADOR DE POSTE
SWM-PA-GY

ADAPTADOR DE CANTO
SWM-CA

SUPORTE DE PAREDE SWM-GY E ADAPTADOR DE CANTO SWM-CA 
ADAPTADOR DE CANTO VISTO COM DF5-PG-E0
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MODELOS
SWM-BK Suporte de parede compacto, com passagem 

direta para cabo; acabamento em preto.
SWM-GY Idêntico ao SWM-BK, porém com 

acabamento em cinza.

PRODUTOS RELACIONADOS
SWM-CA Adaptador de canto, acabamento em cinza.
SWM-CA24 Idêntico ao SWM-CA, porém com um 

transformador interno para converter 120 ou 
230 VCA de entrada em 24 VCA.

SWM-PA-BK Adaptador de poste com conjunto de aço 
inoxidável; acabamento em preto.

SWM-PA-GY Idêntico ao SWM-PA-BK, porém com 
acabamento em cinza.

ELÉTRICA (SOMENTE SWM-CA24)
Potência de entrada 120/230 VCA, 50/60 Hz comutável
Potência de saída 24 VCA (Transformador de 100 VA)
Proteção de circuito Um fusível de 1,6 A, 120 VCA de ação rápida, ou 

um fusível de 500 mA, 230 VCA de ação lenta

GERAL
Método de montagem

Suporte de parede O suporte é fixado por um parafuso de ajuste 
à placa de montagem, que é fixada à 
superfície de montagem com dois parafusos 
(não fornecidos), com não mais de 
1/4 polegada de diâmetro.

Adaptador de canto O adaptador é fixado a uma superfície vertical 
que suporta carga, com dois parafusos de aço 
inoxidável de 3/8 polegada (0,95 cm) de 
diâmetro e comprimento apropriado (não 
fornecidos). Inclui conjunto para fixar o 
suporte SWM.

Adaptador de poste O adaptador é fixado a um poste com duas 
braçadeiras de aço inoxidável (fornecidas). As 
braçadeiras se ajustam a postes com diâmetro 
de 4 (10,16 cm) a 8 polegadas (20,32 cm). 
(Conjunto para fixar a placa de suporte fornecido).

Entrada de cabo Através do orifício de passagem direta de 
cabo no adaptador de suporte

Carga máxima 10 lb (4,5 kg)
Ambiente Interno/externo 
Temperatura de operação

(somente SWM-CA24) -50 a 120°F (-46 a 49°C) 
Área projetada efetiva (EPA)

SWM-BK e SWM-GY ~12 polegadas quadradas
Estrutura

Suporte de parede Alumínio fundido
Adaptadores Alumínio

Acabamento
SWM-GY, SWM-CA, 
SWM-CA24, 
SWM-PA-GY Pintura a pó de poliéster cinza
SWM-BK, 
SWM-PA-BK Cobertura de pó de poliéster preto

Peso da unidade com a embalagem
SWM-BK, SWM-GY 1,1 lb (0,50 kg) 2 lb (0,9 kg)
SWM-CA 3,95 lb (1,79 kg) 5 lb (2,27 kg)
SWM-CA24 7,32 lb (3,32 kg) 9 lb (4,08 kg)
SWM-PA-BK, 
SWM-PA-GY 0,7 lb (0,32 kg) 2 lb (0,91 kg)

Pelco, o logo da Pelco e Spectra são marcas registradas da Pelco, Inc.
A disponibilidade e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
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OBSERVAÇÃO: OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM CENTÍMETROS; 
                            TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM POLEGADAS.

SWM-GY

ADAPTADOR DE POSTE SWM-PA-GY

DIAGRAMA DE DIMENSÕES SWM-CA ADAPTADOR DE CANTO


