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Suporte de tecto para projector universal para instalação perto do tecto
Todas as peças estão incluídas e chegam 95% montadas o que reduz o tempo no local
4 braços em aranha completamente ajustáveis que se adequam a 99% dos projectores

O Techmount TM-CC é um suporte de tecto para projector
universal concebido para suportar 99% dos projectores de
dados com segurança e robustez nos tectos. Foi concebido
para aplicações onde não é necessário “descer” o
equipamento pelo que não está incluído um varão. Segura
o projector a uma distância de 110 mm do tecto.

ESPECIFICAÇÕES

Construção robusta
Acabamentos de elevada qualidade e com sobre-engenharia para
estabilidade e segurança. Um acabamento em branco acetinado
de elevada qualidade rugoso que condiz com os painéis do tecto.

Manobrável
As peças superiores e inferiores podem rodar 360 graus e os
braços em aranha têm uma amplitude máxima de 340 mm.

Tectos inclinados?
Inclui um mecanismo de inclinação que permite utilizar o suporte
em tectos de tipo catedral.

Segurança aprovada
Tal como com todos os produtos Techmounts para projectores
está incluído um cabo de segurança para prender ao projector. O
TM-CC tem uma carga de trabalho máxima (SWL) recomendada
de 10 kg, que está bastante aquém dos limites do produto.

Encaixe fácil
Encaixar o suporte no projector é muito fácil; a maioria dos
projectores têm orifícios no fundo para efectuar �xações. Nem
todos usam parafusos com o mesmo diâmetro, pelo que
fornecemos uma selecção que se adequa a quase todos os
projectores. Só tem de ajustar os braços no suporte através dos
orifícios de �xação e introduzir um parafuso no projector.

Ferramentas incluídas
Estão incluídas uma chave-inglesa e uma chave hexagonal.

Seguro
Os mecanismos de libertação rápida facilitam a vida dos ladrões,
por isso o TM-CC dispõe de parafusos de segurança de cabeça
hexagonal.
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DIMENSÕES DA CAIXA
245 x 185 x 80 mm

PESO EMBALADO
1,9 kg

CARGA DE TRABALHO SEGURA
10 kg

COR
Branco acetinado

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
1 x Chave de cabeça hexagonal H50 1 x chave-inglesa de 17 mm 4
x ranhura M2.5 de 40 mm para Optoma e Acer 4 x parafusos M3 de
40 mm 4 x parafusos M4 de 40 mm 4 x parafusos M5 de 40 mm 4
x parafusos M6 de 40 mm 1 x Corrente de segurança

GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

NORMAS
RoHS, TUV-GS Certi�cation


