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u Carga máxima: 10 kg (22 lb)

u Discretos e compactos

u Equipamento resistente à corrosão

u Motores de ciclo de carga máxima

u Funcionamento na vertical e invertido

Os sistemas de rotação horizontal/vertical para o
exterior resistentes às intempéries da série LTC 9418
são unidades discretas e compactas construídas com
materiais resistentes à corrosão. Estes dispositivos de
posicionamento remoto podem suportar uma carga
máxima de 10 kg (22 lb), sendo totalmente
compatíveis com câmaras CCD, objectivas e
combinações de caixas.

Funções

Os motores de ciclo de carga máxima permitem um
funcionamento contínuo em todos os modelos.
Engrenagens de parafuso sem-fim de baixa velocidade
e montagens flexíveis para motor oferecem-lhe uma
movimentação silenciosa e fluida. A utilização de
motores protegidos contra sobrecargas, interruptores
de fim-de-curso de vida prolongada e rolamentos e
engrenagens permanentemente lubrificados
proporcionam um funcionamento isento de problemas.

Certificados e Aprovações

Conformidade regulamentar do produto

Compatibilidade
Electromagnética
(CEM)

Conforme com a FCC, Parte 15, ICES-003 e
regulamentos CE

Segurança do
produto

Em conformidade com os regulamentos CE e
as normas UL, CSA, EN e CEI



Planeamento

Esquema das dimensões

1 Vista superior

2 Vista lateral

3 Vista inferior

4 Parafuso de ligação à terra (no outro lado do conector multi-pinos)

5 Conector multi-pinos

6 Conector BNC

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Modelo N.º 1) Tensão nominal do
motor

Gama de tensões de
funcionamento

LTC9418/60 110 Vac, 60 Hz 108 a 132 Vac

LTC9418/20 24 Vac, 60 Hz 21,6 a 26,4 Vac

LTC9418/10 24 Vac, 50 Hz 21,6 a 26,4 Vac

LTC9418/50 220 Vac, 50 Hz 207 a 253 Vac

Conectores:

Em
serviço

Por meio de conector de 24 pinos na base

À terra União roscada para fixação da unidade ao solo

Comprimentos máximos recomendados para os cabos:

Modelo Secção do cabo Distância

Tensão2) mm2) Secção
do cabo

Pés Metros

24 Vac 0,5 20 140 43

 1 18 230 70

 1,5 16 360 110

 2,5 14 590 180

 4 12 940 287

115 Vac 0,5 20 2200 671

 1 18 3500 1067

 1,5 16 5500 1677

 2,5 14 9000 2744

230 Vac 0,5 20 13400 4085

 1 18 21200 6463

 1,5 16 33300 10152

 2,5 14 54400 16585

1) A potência total para todos os modelos com ambos os motores em funcionamento é de

24 W.

2) Valores calculados a 20 °C utilizando fio de cobre estanhado entrançado, um fio normal

com ligação à terra (neutro) e com ambos os motores de rotação horizontal e vertical a

funcionarem simultaneamente.

Especificações mecânicas

  

Montagem Estas unidades foram concebidas para instalações
verticais ou invertidas. Para manter a integridade da
resistência às intempéries em montagens no exterior
numa posição invertida, a unidade tem de ser instalada
numa caixa resistente às intempéries (p. ex., caixa em
dome resistente às intempéries) ou numa área exterior
protegida. Podem ser montados na vertical ou
invertidos, nunca na horizontal.

Alcance da rotação
horizontal (movimento no
plano horizontal)

0° a um máximo de 345°

Velocidade da rotação
horizontal

7°/segundos

Rotação Vertical (Movimento
no plano vertical)

+ 30° a –90 da posição horizontal
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Velocidade de rotação
vertical

3,5°/s segundos

Carga máxima Binário de 149 kg-cm (129 lb-pol.) ou 10 kg (22 lb)
a uma distância de 63,5 mm (2,5 pol.) do centro da
massa do conjunto da câmara/objectiva/caixa ao
centro da mesa de rotação vertical

Construção Base e suporte em alumínio fundido, cobertura de
plástico resistente à corrosão

Concluir Cinzento-claro

Dimensões Consulte o Esquema das dimensões

Peso 6,21 kg (13,7 pol.)

Aspectos ambientais

  

Temperatura Em funcionamento: –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140
°F)

 De armazenamento: –40° a +60 °C (–40 °F a +140 °F)

Vibração Sinusóide circular 3 g, 15 Hz a 2000 Hz

Choque 50 g, 11 ms, 1/2 sinusóide

Caixa Testada segundo os requisitos IP54 (montagem na
vertical). Desenho UL 50 do tipo 3/NEMA-3.

Como encomendar

LTC 9418/10 Sistemas standard de rotação horizontal/
vertical resistentes à intempérie
Carga máx. 10 kg, 24 Vac, 50 Hz
N.º de encomenda LTC 9418/10

LTC 9418/11 Sistema de rotação horizontal/vertical re-
sistente à intempérie com pré-posição
Carga máx. 10 kg (22 lb), 24 Vac, 50 Hz
N.º de encomenda LTC 9418/11

LTC 9418/20 Sistemas standard de rotação horizontal/
vertical resistente à intempérie
Carga máx. 10 kg, 24 Vac, 60 Hz
N.º de encomenda LTC 9418/20

LTC 9418/21 Sistemas de rotação horizontal/vertical re-
sistente à intempérie com pré-posição
Carga máx. 10 kg (22 lb), 24 Vac, 60 Hz
N.º de encomenda LTC 9418/21

LTC 9418/50 Sistemas standard de rotação horizontal/
vertical resistentes à intempérie
Carga máx. 10 kg, 230 Vac, 50 Hz
N.º de encomenda LTC 9418/50

LTC 9418/51 Sistemas de rotação horizontal/vertical re-
sistentes à intempérie com pré-posição
Carga máx. 10 kg, 230 Vac, 50 Hz
N.º de encomenda LTC 9418/51

LTC 9418/60 Sistemas standard de rotação horizontal/
vertical resistentes à intempérie
Carga máx. 10 kg, 120 Vac, 60 Hz
N.º de encomenda LTC 9418/60

LTC 9418/61 Sistemas de rotação horizontal/vertical re-
sistente à intempérie com pré-posição
Carga máx. 10 kg, 120 Vac, 60 Hz
N.º de encomenda LTC 9418/61

Acessórios de hardware

LTC 9216/00 Suporte de montagem versátil
para 16 pol., 45,3 kg (100 lb) de carga máx.,
acabamento cinzento-claro
N.º de encomenda LTC 9216/00

LTC 9214/00 Suporte de montagem versátil
para 14 pol., carga máx. na vertical de 90,6 kg (200 b),
acabamento em cinzento-claro
N.º de encomenda LTC 9214/00

LTC 9226/00 Suporte de montagem versátil
para LTC 9216 e LTC 9222, 45,3 kg (100 lb) de carga
máx., suporte de montagem em esquina, acabamento
cinzento-claro
N.º de encomenda LTC 9226/00

LTC 9222/00 Suporte de montagem versátil
para 22 pol., 90,6 kg (200 lb) de carga máx.,
acabamento cinzento-claro
N.º de encomenda LTC 9222/00

LTC 9227/00 Suporte de montagem versátil
para LTC 9216 e LTC 9222/00, carga máx. de 45,3 kg
(100 lb), cabeça ajustável, acabamento cinzento-claro
N.º de encomenda LTC 9227/00

LTC 9228/00 Suporte de montagem versátil
para suportes para montagem em parede LTC 9216/00
e LTC 9222/00, carga máx. de 45,3 kg (100 lb),
suporte de rebordo
N.º de encomenda LTC 9228/00

LTC 9224/00 Suporte de montagem versátil
para 24 pol., 90,6 kg (200 lb) de carga máx. na
vertical, acabamento em cinzento-claro
N.º de encomenda LTC 9224/00

LTC 9225/00 Suporte de montagem em postalete
45,3 kg (100 lb) de carga máx., suporte de montagem
em postalete, acabamento cinzento-claro
N.º de encomenda LTC 9225/00
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