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Universele projector-plafondmontage dichtbij plafond
Alle onderdelen meegeleverd en 95% voorgemonteerd voor onsite tijdbesparing
4 volledig verstelbare armen, geschikt voor 99% van de projectoren

De Techmount TM-CC is een universele projectorbeugel
voor plafondmontage. Het speciale ontwerp biedt een 99%
veilige en solide plafondbevestiging voor dataprojectoren.
Speciaal ontworpen voor toepassingen waar ‘neerlaten’ niet
nodig is, er wordt dan ook geen stang meegeleverd. Het
draagt de projector op een afstand van 110 mm van het
plafond.

SPECIFICATIES

Robuuste Constructie
Kwalitatief hoogwaardige afwerking, de speciale constructie biedt
stabiliteit en veiligheid. De fraaie matwitte afwerking gaat discreet
op in de plafondtegels.

Manoeuvreerbaar
De boven- en onderplaten kunnen 360 graden worden gedraaid, de
roterende armen hebben een maximale spanwijdte van 340mm.

Schuin plafond?
Ingebouwd kantelmechanisme voor gebruik van de beugel met
koepelvormige plafonds.

Veilig en Goedgekeurd
Evenals bij alle andere projector Techmounts, wordt ook bij de TM-
CC een beveiligingskabel meegeleverd om aan de projector te
bevestigen. De aanbevolen veilige belasting van de TM-CC
bedraagt 10kg, hoewel de beugel meer kan dragen.

Easy �t
De beugel kan gemakkelijk aan de projector worden gemonteerd:
de meeste projectoren hebben aan de onderkant een opening met
schroefdraad voor bevestiging. Ze hebben niet allemaal dezelfde
diameter en daarom leveren we de meest gangbare schroeven
mee. Verstel de armen van de beugels, plaats ze boven de
bevestigingsopeningen en draai de schroeven in de projector.

Meegeleverd gereedschap
Inclusief moersleutel en inbussleutel.

Veilig
Snelle verwijdermechanismes maken het dieven alleen maar
gemakkelijk. Daarom is de TM-CC beveiligd en voorzien van
zeskantveiligheidsbouten.
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AFMETINGEN BOX
245 x 185 x 80 mm

GEWICHT MET VERPAKKING
1,9 kg

VEILIG LAADVERMOGEN
10kg

KLEUR
matwit

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
1 x H50 Inbussleutel 1 x 17mm Moersleutel 4 x M2.5 40mm sleuf
voor Optomo & Acer 4 x M3 40mm schroeven 4 x M4 40mm
schroeven 4 x M5 40mm schroeven 4 x M6 40mm schroeven 1 x
Veiligheidskabel

GARANTIE
Levenslang retourneren

NORMEN
RoHS, TUV-GS Certi�cation


