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Voor plafondbevestiging van schermen van 37-75"
Kantelbaar tot 5° omhoog / 25° omlaag
Zwenkbaar tot 30° links / 30° rechts
Uitschuifbare stang met verstelbereik van 870 mm (34")
VESA-maten 100x100 tot 600x400
Kabelbeheer

De VFM-C (bevestiging voor �atscreens - plafond) van
Vision wordt gekenmerkt door functionaliteit en �exibiliteit.
Deze bevestiging is geschikt voor elke �atscreen met aan
de achterzijde montagegaten die zich maximaal 600 mm in
de breedte en 400 mm in de hoogte van elkaar bevinden. Dit
is een echt universele plafondbeugel.

VESA
Deze beugel is ontworpen voor �atscreens met montagegaten met
een tussenafstand van maximaal 600 mm in de breedte en 400
mm in de hoogte - ook wel VESA 600x400 genoemd.

ZEER GROOT daalbereik
Deze afstand van het plafond tot aan het midden van het scherm
varieert van 707-1577 mm (27,8-62,1").

Afneembare VESA-plaat
Vision streeft naar een zo eenvoudig mogelijke installatie. De
universele VESA-plaat wordt op de grond aan het scherm
bevestigd, waarna het geheel op zijn plek wordt gehangen.

Kabelbeheer
De holle stang met een diameter van 38 mm (1,5") zorgt voor een
gemakkelijke kabelgeleiding.

Driedelige stang
De stang kan worden samengesteld uit twee of drie delen,
waardoor een zeer groot schuifbereik ontstaat. Installateurs
kunnen de stang ter plekke in elkaar zetten, wat ze ook
tegenkomen op locatie.

Zeer breed VESA-bereik
Geschikt voor kleine monitoren van 20" tot grote van 75". Als een
groter scherm de juiste montagepunten heeft en minder weegt dan
het veilige draagvermogen, is het veilig om deze beugel te
gebruiken.

Kantelen
Door de kantelinstelling kan het scherm naar het publiek worden
gericht zodat hinderlijke weerkaatsing wordt voorkomen en de
kijkhoek optimaal is. Het scherm is kantelbaar tot 5 graden
omhoog of tot 25 graden omlaag.

Zwenken met het scherm op zijn plaatsb
De zwenkhoek van 60 graden maakt het installeren een �uitje van
een cent. Als de bouten voor zwenkinstelling worden losgedraaid,
valt het scherm niet.

Toepassingen voor de detailhandel
Ideaal voor wachtruimten, voor aan het plafond bij de tandarts, of
voor het verstrekken van digitale informatie in een retailomgeving.

Schuin plafond
De plafondbevestiging is kantelbaar en daardoor ook geschikt
voor schuine plafonds. De kantelhoek van maximaal 90 graden
maakt bevestiging aan de zijkant van een plafondbalk mogelijk.
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SPECIFICATIES

AFMETINGEN PRODUCT
922-1792 x 650 x 185 mm (36,3-70,6 x 25,6 x 7,3") (h x b x d)

AFSTAND PLAFOND TOT MIDDEN VAN HET SCHERM
707-1577 mm (27,8-62,1")

AFMETINGEN VERPAKKING 780 X 245 X 180 MM
30,71 x 9,65 x 7,09" / 30,71″ x 9,65″ x 7,09″ (l x b x h)

GEWICHT PRODUCT
7,3 kg (16 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
9,1 kg (20,06 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN
50 kg (110 lb) Getest op het dragen van driemaal het veilig
draagvermogen

MATERIAAL
staal

KLEUR
gepoedercoat zwart

VESA-MAAT
600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 300 x
400 mm 300 x 300 mm 200 x 200 mm 200 x 100 mm 100 x 200
mm 100x100 mm (de montageplaat is 230 x 230 mm (9 x 9")
groot en kan in de weg zitten van ingangskabels aan de achterzijde
van de monitor - controleer dit eerst)

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4x M4-schroef 14 mm 4x M5-schroef 14 mm 4x M6-schroef 14 mm
4x M6-schroef 30 mm 4x M8-schroef 30 mm 4x M8-schroef 50 mm

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, REACH
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