
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

Cabeça Remota MRH-20 
(Mattedi Remote Head 20 Kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia atentamente este Manual de Instruções antes de montar e operar o 
equipamento. Após a leitura deste manual, guarde-o em local seguro para 
futura referência. Anote o número de série do produto para sua 
comodidade. 

MODELO n
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1. INTRODUÇÃO  

 A cabeça remota MRH-20 (Mattedi Remote Head 20 Kg) é um 
equipamento de avançada tecnologia utilizado para a movimentação 
remota de câmeras de TV e cinema de até 20 Kg. 

 A MRH-20 incorpora uma série de recursos tais como: 
movimentação regulável nas rotações pan e tilt, unidade de comando 
remoto, conectores de áudio e vídeo compatíveis com as principais 
câmeras do mercado, alimentação bivolt de 110 e 220 Vac, fácil 
montagem e operação. 

 A MATTEDI agradece a escolha deste produto e disponibiliza seu 
grupo de suporte técnico para esclarecer eventuais dúvidas. 

 A MRH-20 possui uma garantia total de (1) um ano com assistência 
técnica permanente a partir da data de entrega do produto. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS  

 movimentação em dois eixos nas rotações pan e tilt. 

 controle automático de proteção nas posições angulares limites. 

 alimentação na rede bivolt (110 Vac e 220 Vac). 

 cabos e conectores compatíveis às principais câmeras no mercado. 

 dois conectores de áudio. 

 três conectores de vídeo. 

 conector triax para câmera de vídeo. 

 conector de comando áudio diretor/operador da câmera. 

 base-padrão para fixação em suporte de estruturas. 

 carga útil movimentada até 20 Kg. 

 unidade de comando pan e tilt com joystick MR-40. 

 joystick com controle proporcional de velocidade. 

 comando remoto tipo pistola de foco e zoom para lentes (opcional). 

 módulo de engrenagens foco/zoom para lentes Canon e Fujinon 
broadcast (opcional). 

 case rígido tipo maleta. 

 

 

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

 O produto é composto pelos seguintes itens: 

 Cabeça remota MRH-20. 

 MRC-40 (unidade de comando pan e tilt com joystick). 

 Comando remoto tipo pistola de foco e zoom para lentes (opcional). 

 Módulo de engrenagens de foco/zoom para lentes Canon e Fujinon 
broadcast (opcional); 

 Cabo de alimentação. 

 Cabo de conexão de sinal. 

 Case rígido. 
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Figura 3.1: Componentes principais do conjunto MRH-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Componentes da MRH-20 

 Os componentes do conjunto MRH-20 são definidos na tabela 
abaixo. A numeração corresponde ao desenho esquemático que se 
localiza na Figura A1. 

1 Base-padrão 13 Conector (F) vídeo A 

2 Estrutura fixa 14 Conector (F) Triax 

3 Estrutura do pan 15 Conector (M) áudio A 

4 Estrutura do tilt 16 Conector (M) alimentação  

5 Manete do tilt 17 Conector (F) áudio A 

6 Parafuso vertical eixo-ótico 18 Conector (M) Triax  

7 borboleta do tilt 19 Conector (F) vídeo A 

8 Apoio vertical do tilt 20 Conector (F) vídeo B 

9 Conector (M) áudio C 21 Conector (F) vídeo C 

10 Conector (M) áudio B 22 Conector (F) áudio B 

11 Conector (F) vídeo C 23 Conector (F) áudio C 

12 Conector (F) vídeo B   
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3.2. Componentes da MRC-40 

 A unidade de comando dos movimentos pan e tilt, MRC-40, possui 
os seguintes recursos disponíveis para o operador da cabeça remota: 

 Joystick para definir a direção dos movimentos pan e tilt. 

 Seletores para ajustes das velocidades pan e tilt. 

 Led indicativo de funcionamento. 

 Conector 4 pinos para cabo de alimentação da cabeça remota. 

 Conector 2 pinos para cabo de alimentação do comando remoto 
para lentes foco e zoom. 

 Conector 3 pinos para cabo de alimentação bivolt (110 e 220 
VAC). 

 Fusível de 0,5 A. 

 

 

 

 

Figura 3.2: Componentes principais do MRC-40. 
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3.3. Componentes do comando foco/zoom 

 Os componentes do comando remoto de foco e zoom para lentes 
tipo pistola são: 

 Seletor de posição da engrenagem foco. 

 Seletor de posição da engrenagem zoom. 

 Conector 2 pinos para cabo de alimentação. 

 Conector 5 pinos para sinais de controle para o módulo de 
engrenagens de foco/zoom para lentes. 

 Parafuso borboleta de fixação no eixo de comandos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Componentes principais do comando foco e zoom. 
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3.4. Componentes do módulo de engrenagens foco/zoom 

 As características do módulo de engrenagens de foco/zoom para 
lentes são definidas a seguir. 

 Engrenagens de foco e zoom para lentes Canon e Fujinon 
(broadcast) e íris (opcional). 

 2 suportes com servomotores e engrenagens, com parafusos 
recartilhados. 

 1 estrutura de regulagem e fixação na lente, com parafuso 
recartilhado. 

 

 

 

Figura 3.4: Componentes do módulo de engrenagens foco e zoom. 

 

NOTA:  

O suporte com servomotor pode ser usado como controle 
de íris, bastando trocar a engrenagem foco ou zoom pela 
engrenagem íris.  
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4. SEQUÊNCIA DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO  

 Os componentes do conjunto MRH-20 são dispostos no case rígido 
conforme mostrado na figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Disposição dos componentes no case. 

 

 

 

 

4.1.  Instalação da Cabeça Remota na Grua 

 Sugere-se que a operação de montagem seja realizada por duas 
pessoas. 

Sequência de montagem: 

1. Retirar a cabeça remota MRH-20 do case através dos pontos de 
apoio indicados pelas fitas verdes. 

2. O posicionamento da estrutura do tilt (4) (ângulo do tilt, tilt = 0 
grau) é obtido por meio do destravamento do manete do tilt (5) e 
posterior movimentação com as mãos até a configuração ser 
atingida. A seguir o manete deve ser travado novamente. 

3. Posicionar a base-padrão (1) da MRH-20 em relação ao elemento 
terminal da grua onde será instalado. 

4. Fixar a MRH-20 no local de instalação com os dois parafusos, 
arruelas e porcas que acompanham a base-padrão. 

5. Para montagens especiais consultar o fabricante. 

 

NOTAS: 

a) Posicionamento da MRH-20 no case: 
A MRH-20 deve ser posicionada no case de forma a manter a face 
frontal da estrutura do pan (3) voltada para cima e paralela à 
estrutura fixa (2). A estrutura do tilt (4) deve ser invertida para ser 
colocada no case. 

a.1) Posicionamento da MRH-20 (eixo pan) no case: 
O operador deve posicionar a estrutura do pan (3) na configuração 

descrita acima (ângulo do pan, pan = 0 grau) movimentando-a 
através do comando remoto.  

 

MRH-20 
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Módulo 

Foco/zoom 
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a.2) Posicionamento da MRH-20 (eixo tilt) no case: 

O posicionamento da estrutura do tilt (4) (ângulo do tilt, tilt = 180 
graus) é obtido por meio do destravamento do manete do tilt (5) e 
posterior movimentação com as mãos até a configuração ser 
atingida. A seguir o manete deve ser travado novamente. Estes 
procedimentos devem ser realizados nas etapas de retirada e 
colocação da MRH-20 no case. 

b) Movimentação dos eixos pan e tilt: 
Jamais movimentar a MHR-20 sem o uso do comando remoto. A 
movimentação sem que os motores estejam energizados irá 
comprometer o sistema de transmissão do equipamento. Nunca 
force os eixos pan e tilt com as mãos. 
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Figura 4.2: Sequência de montagem da MRH-20. 

 

 

4.2.  Regulagem da Cabeça Remota na Grua 

 Esta operação é importante para assegurar que a cabeça remota 

esteja alinhada em relação à grua, na posição de referência pan = 0 grau 

e tilt = 0 grau (plano da lança da grua). 

Sequência de regulagem: 

1. Colocar um nível de bolha na parte superior da carenagem da 
MRH-20, no mesmo plano da lança da grua. 

2. Regular a inclinação da MRH-20 através da movimentação da 
castanha da lança, até que o posicionamento da bolha esteja 
centralizado no nível de bolhas. 
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Figura 4.3: Regulagem da cabeça remota. 

 

 

 

4.3.  Balanceamento da Câmera/Lente na Cabeça Remota 

 Esta operação é importante para assegurar que o conjunto câmera 
e lente esteja corretamente balanceado em relação à cabeça remota. 

 A posição de referência da grua para o balanceamento é: pan = 0 

grau e tilt = 90 graus (no plano da lança da grua). 

Sequência de Montagem e Ajuste da Câmera na MRH-20: 

a) Ajuste lateral: 

 posicionar a estrutura do tilt (4) na configuração de trabalho 

(ângulo do tilt, tilt  = 0 grau), através do destravamento do manete 
do tilt (5) e posterior movimentação com as mãos até a 
configuração ser atingida. A seguir o manete (5) deve ser travado. 

 instalar a base da câmera (não fornecido) simetricamente em 
relação a estrutura do tilt (4), travando-a pela borboleta (7); 

 fixar a câmera/lente na base da câmera; 

 centrar a câmera/lente em relação a estrutura do tilt (4), movendo 
a base da câmera após o destravamento da borboleta (7). Na 
posição desejada, travar a borboleta. 

b) Ajuste do eixo-ótico: 

 ajustar o posicionamento do eixo ótico através dos parafusos 
verticais (6). Destrave os mesmos e segurando firmemente a 
estrutura do tilt, desloque-a verticalmente em relação aos apoios 
verticais (8) observando a escala. Trave os parafusos verticais e 
verifique se o posicionamento foi atingido. Anote o valor da escala 
para sua referência em outras montagens. 

c) Ajuste da posição de equilíbrio: 

 verificar se a câmera está fixada na estrutura do tilt; 

 verificar se os parafusos verticais (6) estão travados; 

 destravar a mesa móvel através do manete do tilt (5); 

Castanha 

Nível de bolha 

A 

B 
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 deixar o conjunto câmera e mesa móvel se movimentar livremente 
em torno do eixo tilt, com cuidado, até que este se encontre 
equilibrado.  

 repetir o procedimento até que a câmera esteja na posição de 
equilíbrio. Nesta posição a câmera estará na horizontal e o nível 
estará estabilizado.  

d) Ajuste das Chaves de fim-de-curso da MRH-20: 

O ajuste das chaves de fim-de-curso que limitam a movimentação da 
MRH-20 nas rotações pan e tilt é feito pelo fabricante. Caso haja 
necessidade de alteração dos limites, favor entrar em contato com a 
Mattedi. 

 

 

 

 

Figura 4.4: Instalação da câmera/lente na MRH-20. 

 

4.4. Instalação da MRC-40 na Grua 

 instalar o suporte da MRC-40 no eixo de comandos, por meio do 
parafuso borboleta. 

 Girar o batente do MRC-40 para a posição inferior, afrouxando o 
parafuso recartilhado. 

 Instalar o MRC-40 no suporte. 

 Girar o batente na posição superior até tocar o MHC-40. Apertar o 
parafuso recartilhado. 

B 

A 
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Figura 4.5: Instalação da MRC-40 na grua. 
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4.5. Instalação do Monitor na Grua 

 Instalar a base do monitor na lança principal, através do parafuso 
recartilhado, Deixar uma folga para permitir o pivotamento. 

 Instalar o monitor na base por meio do parafuso-padrão localizado 
na base do monitor. 

 

 

Figura 4.6: Instalação do monitor na base. 

 

 

4.6. Instalação do Cabo entre MRH-20 e MRC-40 

 Utilizar cabo de alimentação de 4 pinos fornecido. 

 Conectar a extremidade “fêmea” no conector da MRH-20. 

 Passar o cabo através do espaço entre os módulos de lança da 
grua, até chegar a MRC-40. 

 Conectar a extremidade “macho” no conector (28) da unidade de 
comando MRC-40. 

 

A 
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recartilhado 
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Figura 4.7: Instalação do cabo entre MRH-20 e MRC-40. 

4.7. Instalação do Cabo entre MRC-40 e Comando pistola 
Foco/zoom 

 Utilizar cabo de alimentação de 2 pinos fornecido. 

 Conectar a extremidade “fêmea” no conector do comando pistola. 

 Conectar a outra extremidade “fêmea” no conector da MRC-40. 

 

 

Figura 4.8: Instalação do cabo entre MRC-40 e comando pistola 
foco/zoom. 
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4.8. Instalação do Módulo de Engrenagens na Lente 

 Preparar os suportes com as engrenagens de foco e zoom 
adequadas para a lente (Canon ou Fujinon). 

 Montar o módulo com as partes. 

 Fixar a estrutura de regulagem e fixação na lente, com parafuso 
recartilhado. 

 Fazer os ajustes necessários para garantir o acoplamento entre os 
dentes das engrenagens do módulo e da lente. 

 

 

 

 

Figura 4.9: Instalação do módulo foco/zoom na lente. 

 

4.9. Instalação dos Cabos na MRH-20 

 A instalação dos cabos requer atenção do operador, pois deve 
haver uma folga mínima de comprimento de cabos para permitir a livre 
movimentação da cabeça remota sem que haja tensionamento dos cabos 
ou uma situação de cabo enrolado. 

 Deve-se considerar que a passagem dos cabos deve ser feita 
externamente à lança da grua, de preferência prendendo o conjunto de 
cabos nas partes laterais dos módulos da lança superior através de fitas 
de velcro ou presilhas de nylon. 
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4.9.1. Cabos da câmera aos conectores da MRH-20 

a) áudio A:  

 comando Diretor / operador; 

 utilizar cabo áudio 5 pinos; 

 conectar a extremidade “fêmea”  no conector (15) da MRH-20; 

 conectar a extremidade “macho” no conector da câmera. 

b) áudio B:  

 utilizar cabo áudio; 

 conectar a extremidade “fêmea”  no conector (10) da MRH-20; 

 conectar a extremidade “macho” na câmera. 

c) áudio C:  

 utilizar cabo áudio; 

 conectar a extremidade “fêmea”  no conector (9) da MRH-20; 

 conectar a extremidade “macho” na câmera. 

e) vídeo A: 

 utilizar cabo de vídeo; 

 conectar a extremidade “macho” no conector (13) da MRH-20; 

 conectar a extremidade “fêmea” no conector da câmera. 

f) vídeo B: 

 utilizar cabo de vídeo; 

 conectar a extremidade “macho” no conector (12) da MRH-20; 

 conectar a extremidade “fêmea” no conector da câmera. 

 

g) vídeo C: 

 utilizar cabo de vídeo; 

 conectar a extremidade “macho” no conector (11) da MRH-20; 

 conectar a extremidade “fêmea” no conector da câmera. 

h) alimentação câmera vídeo: 

 utilizar cabo TRIAX; 

 conectar a extremidade “macho” no conector (14) da MRH-20; 

 conectar a extremidade “fêmea” no conector da câmera. 

i) alimentação câmera de cinema: 

 não é fornecida. Utilizar a bateria própria da câmera. 

 

4.9.2. Cabos da MRH-20 com saída ao monitor 

a) vídeo A - monitor A: 

 utilizar cabo de vídeo; 

 verificar a voltagem do monitor e da rede; 

 conectar a extremidade “macho” no conector (19) da MRH-20; 

 conectar a extremidade “fêmea” no conector do monitor. 

b) vídeo B - monitor B: 

 utilizar cabo de vídeo; 

 verificar a voltagem do monitor e da rede; 

 conectar a extremidade “fêmea” no conector (20) da MRH-20; 

 conectar a extremidade “macho” no conector do monitor. 
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c) vídeo C - monitor C: 

 utilizar cabo de vídeo; 

 verificar a voltagem do monitor e da rede; 

 conectar a extremidade “macho” no conector (21) da MRH-20; 

 conectar a extremidade “fêmea” no conector do monitor. 

 

4.9.3. Cabos da MRH-20 com saída de áudio 

a) áudio A: 

 comando Diretor / operador; 

 utilizar cabo de áudio 5 pinos; 

 conectar a extremidade “macho”  do cabo no conector (17) da 
MRH-20; 

 conectar a extremidade “fêmea”  do cabo no conector da unidade 
de áudio. 

b) áudio B: 

 utilizar cabo de áudio; 

 conectar a extremidade “macho”  do cabo no conector (22) da 
MRH-20; 

 conectar a extremidade “fêmea”  do cabo no conector da unidade 
de áudio. 

c) áudio C: 

 utilizar cabo de áudio; 

 conectar a extremidade “macho”  do cabo no conector (23) da 
MRH-20; 

 conectar a extremidade “fêmea”  do cabo no conector da unidade 
de áudio. 

NOTA: 

As informações técnicas contidas neste manual estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.A. MATTEDI Ind. e Com. de Equipamentos de Cine-video Ltda. 
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Rio de Janeiro, RJ 
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