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vav.link/da/tm-1200 TM-1200 EU SAP: 1562435 US SAP: 12939542

Universel loftmontage til projektor med stang på 1,1 m, som tilskæres på stedet
(samlet længde 1420 mm / 55,9″)
Alle dele medfølger, f.eks. borelære, mekanisme til hvælvede lofter, kantdisk mv.
Kabler kan frit føres efter samling

Techmount er et universelt loftbeslag til projektorer, der er
designet til at fastgøre 99 % af dataprojektorer sikkert og
solidt til loftet. Den har indbygget �eksibilitet, som giver
mulighed for hurtig samling i en række forskellige
kon�gurationer, herunder “�ugtmontering”, hvor projektoren
sidder så tæt på loftet som muligt.

Den faste stang er stivere end teleskopmontager, og da
stangen tilskæres på stedet, kan længden varieres
uendeligt. Den samlede længde, når vippemekanismen er
på plads, er 1420 mm (55,9″). En han-til-hun-forlængerstang
på 1 m er til rådighed og kan sammenkædes. Ordrekode:
TM-1200 EXT1M [SAP: 1562436]

SPECIFIKATIONER

Skrå lofter?
En vippemekanisme medfølger, som vipper helt til 90 grader,
hvilket giver dig mulighed for at bruge beslaget som bom, hvis du
har behov for det.

Sikkerhedsgodkendt
Ifølge bedst praksis medfølger en faldsikringsforankring, som
sikrer projektoren til beslaget. Uafhængige tests på kalibreret
testudstyr har målt en knækkebelastning på et halvt ton! Vi
anbefaler en maksimal sikker belastning på 10 kg, som ligger
langt inden for produktets begrænsninger.

Nem installation
Det er nemt at installere beslaget på projektoren; de �este
projektorer har gevind på undersiden til fastgørelse. Da ikke alle
projektorer har samme skruediameter, medfølger et udvalg af
skruer, der passer til de �este projektorer. Armene sættes blot på
beslaget over fastgørelseshullerne, og en skrue isættes projektoren.

Uforhindret kabelstyring
Snarere end at have en bolt, der løber igennem røret og blokerer
kabeladgang, anvender vi vores unikke ‘chute-through’-system,
som holder kabeladgangen fri – selv for ey stort VGA-stik.

Værktøj medfølger
En skruenøgle og unbrakonøgle medfølger. Det eneste stykke
værktøj, du får brug for, er en 2″ rørskærer (spørg din
værktøjsforhandler om en skærer med kapacitet til 6-67 mm /
0,24″ – 2,64″ og metalskæredisk). Vi har også inkluderet en
borelære, så du nemt og nøjagtigt kan bore 9 mm (0,35″) huller i
stangen.

Sikker
Hurtige udløsningsmekanismer gør livet nemmere for tyve, så TM-
1200 er sikret med sikkerhedsbolte.

Gør opgaven ordentlig færdigt!
Æstetikken kan forbedres med den eftermonterbare kantdisk, som
kan installeres i nedsænkede lofter, så montagen afsluttes på en
pæn måde.
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KASSENS MÅL
1300 x 160 x 90 mm / 51,18″ x 6,3″ x 3,54″

PACKAGED WEIGHT
5,5 kg / 12,13 lbs

SIKKER BELASTNING
10 kg / 22,05 lbs

FARVE
Hvid satin

MEDFØLGENDE TILBEHØR
1 x H50 unbrakonøgle 1 x H50 unbrako-bit til boremaskine 1 x 17
mm (0,7″) skruenøgle 4 x M3 40 mm (1,57″) skruer 4 x M4 40 mm
(1,57″) skruer 4 x M5 40 mm (1,57″) skruer 4 x M6 40 mm (1,57″)
skruer 4 x M2.5 40 mm (1,57″) sprække til Optoma and Acer 1 x
borelære 1 x sikkerhedsforankring 1 x loftkantdisk

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDER
RoHS, TUV-GS Certi�cation

VALGFRI UDVIDELSESSTANG PÅ 1 M
TM-1200 EXT1M [SAP:1562436]


