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Braço telescópico de 930-1530mm (do centro do projetor para a parede)
O projetor pode ser montado em qualquer ponto ao longo do braço
Inclinação do braço ajustável

O Techmount ST2 é compatível com 99% dos projetores de
curto e ultra-curto alcance, sem necessitar de peças
adicionais. É um suporte forte e �exível que usa o sistema
de aranha universal da Vision para acoplar os projetores.

ESPECIFICAÇÕES

Braço longo
O braço tem até 1530mm – comprimento su�ciente para que
projetores de curto alcance projetem uma imagem com uma
largura de 2000mm. A aranha pode ser montada em qualquer
ponto ao longo do braço.

Telescópico
O braço de duas peças permite um ajuste fácil do tamanho da
imagem. Os cabos caem ao longo do varão durante a montagem.
O varão que se �xa ao suporte de parede tem 800mm de
comprimento, enquanto o varão exterior tem 900mm.

Ajuste de declive
Uma placa de parede �exível permite ao instalador alterar o
declive do braço para compensar o peso dos projetores pesados.

Inclinação do projetor
O TM-ST2 permite vários ajustes da rotação.

Ajuste de precisão
A placa de parede permite ao instalador efetuar alguns ajustes de
precisão do braço, tanto para cima e para baixo como para os
lados.

Pontas aparafusadoras
O TM-ST2 utiliza parafusos de segurança de perno hexagonal que
requerem uma chave hexagonal fabricada especi�camente. A
Vision inclui uma broca de perno hexagonal para montar o
produto rapidamente usando um berbequim.

Instalação por uma só pessoa
O design modular torna a instalação simples e rápida. Só tem de
colocar o suporte no local adequado, instalar o braço e acoplar o
projetor.

https://vav.link/pt-pt/tm-st2
https://files.visionaudiovisual.com/products/TM-ST2/images/TM-ST2v2.jpg


COMPRIMENTO DO VARÃO
930-1530 mm

ÁREA OCUPADA PELA PLACA DE PAREDE
250 x 152 mm (altura x largura)

DIMENSÕES DA CAIXA
1160 x 160 x 115 mm

PESO EMBALADO
6 kg

CARGA DE TRABALHO SEGURA
10 kg

COR
Branco acetinado

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
1 x chave 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 4 x �xações de parede M8 de 50 mm 1 x
tampas de placa de parede 1 x tampa de haste 1 x corrente de
prevenção de queda

GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE COM AS NORMAS
RoHS, TUV-GS
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