
FOLHA DE DADOS

O Motor panorâmico YP3040 adiciona uma funcionali-
dade de panoramização e inclinação para câmeras de 
rede fixa Axis com suporte para panoramização e incli-
nação. A câmera é conectada diretamente ao Motor 
panorâmico e pode ser panoramizada e inclinada com 
facilidade pelo operador.

O Motor panorâmico YP3040 pode ser usado em am-
bientes internos e externos. Possui grau de proteção 
IP66 e é recomendado para uso com as caixas de prote-
ção AXIS T92A20, AXIS T92E05 e AXIS T92E20. O Motor 
panorâmico é recomendado para montagem em pare-
des com um Suporte para parede YP3040 opcional. A 
fonte de alimentação recomendada é o Adaptador de 
energia AXIS PS24.

O Motor panorâmico YP3040 é um acessório opcional para câmeras de rede fixa Axis com 
suporte para panoramização e inclinação. Ele é ideal para utilização quando é necessária uma 
solução econômica para ajuste do campo de visão da câmera.

Motor panorâmico YP3040
Ajuste do campo de visão controlado pelo operador.

> Funcionalidade de 
panoramização e 
inclinação para 
câmeras fixas

> Movimento  
controlado pelo 
operador

> Grau de proteção IP66

> Para montagem em 
parede

> Fácil instalação

O Motor panorâmico YP3040 tem fácil instalação.  
É pré-configurado para uso com a câmera de rede 
AXIS Q1755-E, e com as câmeras de rede térmicas 
AXIS Q1910-E e  AXIS Q1921/ -E.
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Geral
Panoramização/
inclinação

Alcance de panoramização de 0° a 355°
Alcance de inclinação de 10° a -80°
Velocidade de panoramização de 7,5°/s
Velocidade de inclinação de 6°/s
Projetado para controle por operador

Protocolo Pelco-D

Portas Uma porta RS-485 

Entrada de 
voltagem

24 V CA 50/60 Hz
Recomendada a fonte de alimentação AXIS PS24 

Consumo de 
energia

30 W

Construção/
material

Liga de alumínio

Temperatura de 
operação

-20 °C a 65 °C

Classe de proteção Grau de proteção IP66 (uso interno e externo)

Carga Torque 1,5 N m
Carga máxima de 8 kg

Montagem Para montagem na parede

Peso 4,2 kg

Dimensões 288 x 165 x 188,5 mm

Câmeras 
suportadas

Câmeras de rede AXIS Q1755/-E,  
Câmeras de rede térmica AXIS Q1910/-E e AXIS Q1921/-E

Acessórios 
incluídos

Kit de montagem, Matriz de perfuração e Guia de instalação

Acessórios 
recomendados

Suporte de parede YP3040, caixas de proteção AXIS T92A20, 
AXIS T92E05,  AXIS T92E20, e fonte de alimentação AXIS PS24

Acessórios 
opcionais

Mesa de controle de vigilância por vídeo AXIS T8130

Mais informações disponíveis em www.axis.com

Dimensões em mm
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Acessórios

Suporte de parede YP3040 Caixas de proteção AXIS

Mesa de controle de vigilância por vídeo 
AXIS T8130

Adaptador de rede elétrica AXIS PS24


