
VFM-F30/W Gemotoriseerde vloerstandaard
voor �atscreens met wielen
vav.link/nl/vfm-f30-w VFM-F30/W EU SAP: 4858418 US SAP: 70017415

Grote �atscreens van 37-90"
VESA 800 (breed) x 600 mm (hoog)
Kan max. 110 kg (242 lb) tillen
Hoogteafstelling 800 mm (31,5")
Ondiepe poten om struikelgevaar te verminderen
Hoogwaardige wielen van 100 mm (4")

De VFM-F30/W is een krachtige, fraaie, gemotoriseerde en
draagbare vloerstandaard voor grote schermen. Deze
hoogwaardige standaard is zeer sterk, met mooie
designelementen en een verborgen motor waardoor hij
minder opvalt in plaats van een ruimte te domineren -
essentieel voor een hoogwaardige afwerking van een
directiekamer of vergaderruimte.

Installeren is een �uitje van een cent; haal het product uit de
doos, monteer de �atscreenbeugel en bevestig de wielunit.
De vloerstandaarden van Vision geven het gewicht van het
zware scherm veilig door aan de vloer.

Componenten inbegrepen:

Grote draagkracht
De zware onderdelen van de F30 dragen een veilig draagvermogen
van tot 110 kg (242 lb) en een krachtige lineaire aandrijving duwt
de standaard met een snelheid van 16 mm (0,6") per seconde
omhoog of omlaag.

Voor schermen van 37 tot 90"
Geschikt voor de meeste schermen van 37 tot 90"mits het scherm
beschikt over een VESA.. NB: deze standaard is niet geschikt voor
gebogen schermen.

Gemotoriseerde hoogteafstelling 800 mm / 31,5"
De kolommen schuiven over een bereik van 800 mm / 31,5"
omhoog en omlaag. Doordat er geen knelgevaar is, is dit een zeer
veilig ontwerp.

Telescopische kolommen
De tolerantie van de telescopische poten is buitengewoon klein,
wat resulteert in een soepele beweging zonder ongewenste trilling
van het scherm.

Draadloze bediening
De meegeleverde afstandsbediening heeft eenvoudige
bedieningsfuncties voor omhoog en omlaag plus twee
programmeerbare geheugenposities. Opmerking: om schade of
letsel te voorkomen dient de gebruiker voor het lager instellen van
de standaard niet de geheugenknoppen, maar de (handmatige)
knop voor omlaag bewegen te gebruiken. 

Handgrepen
De wielunit wordt geleverd met twee handgrepen met behulp
waarvan de vloerstandaard verplaatst kan worden zonder het
scherm vast te pakken.

Veiligheidsstop
De veiligheidsstop wordt geactiveerd wanneer het scherm bij het
dalen in contact komt met harde voorwerpen. Houd er rekening
mee dat het stopmechanisme bij contact met zachte voorwerpen
mogelijk niet wordt geactiveerd. Wees voorzichtig bij het laten
zakken van het scherm.
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SPECIFICATIES

Kabelbeheer
Met dubbele kabelstrips aan de achterzijde kunnen de kabels
netjes worden vastgezet. Een geveerde rol zorgt ervoor dat losse
kabels aan het zicht worden onttrokken als het scherm omlaag
wordt gezet.

Bevestiging van mediaspelers
Mediaspelers kunnen buiten het zicht aan de wandbeugelunit
worden bevestigd.

VESA 800 x 600
Dit product wordt geleverd met de krachtige VFM-W8X6-
wandmontage van Vision, die geschikt is voor de meeste
grootformaat �atscreens van 37 tot 80". De zuil is ook geschikt
voor de grotere VFM-W10X6-wandbeugel van Vision, evenals de
kleinere VFM-W6X4 en VFM-W4X4.

Optionele laptopplank
Een optionele plank kan op vier verschillende hoogtes met
tussenruimten van 80 mm (3,1") aan het horizontale deel van de
wandbeugel worden bevestigd. Het platform is 450 mm (17,7")
breed bij 306 mm (12,0") diep. Bij de laagste hoogte-instelling
bevindt de plank zich 680 mm (26,8") onder het midden van het
scherm. Onderdeelnummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US
SAP: 13557610]

Optionele plank voor videoconferenties
Deze plank wordt centraal boven of onder het scherm bevestigd.
De plank is geschikt voor camera's, zoals de Rally of de Meetup
van Logitech, de YVC-1000 van Yamaha of Clickshare CSE-200-
basisstations van Barco. Met VESA100-gaten in het verticale
gedeelte kunnen boven of onder het scherm producten als
behuizingen voor iPads worden bevestigd. Onderdeelnummer:
VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

Grote wielen van 100 mm / 4"
Dankzij de grote wielen kan de vloerstandaard gemakkelijker
worden verplaatst met minder trillingen. De wielen hebben
afgeronde hoeken waardoor ze vriendelijker zijn voor uw voeten.

Scherm zit goed vast
Het scherm wordt door middel van vastklikken op de
vloerstandaard bevestigd.

Optionele rotatie
Optioneel is een draaimodule met lagerconstructie verkrijgbaar
waarmee het scherm gedraaid kan worden van staande naar
liggende positie. Met deze lagerconstructie wordt het veilig
draagvermogen van het scherm beperkt tot 45 kg / 99
lb. Onderdeelnummer: VFM-WRT [EU SAP: 5432023 / US SAP nog
niet bevestigd]

Ondiepe poten
De poten hebben een diepte van 615 mm / 24,2" en steken dus niet
te ver naar voren uit. De vloerstandaard past daardoor veel
gemakkelijker door een standaarddeur.
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VFM-F30/W Gemotoriseerde vloerstandaard voor �atscreens met wielen

WAT U KRIJGT
1 x VFM-F30FRAME 1 x VFM-W8X6 1 x VFM-F30WHEELS

AFMETINGEN PRODUCT
VFM-F30FRAME: Zie CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm / 33,3" x
25,0" x 1,4" (b x h x d) VFM-F30WHEELS: Zie CAD

AFMETINGEN MET VERPAKKING
VFM-F30FRAME: 1280 x 540 x 160 mm / 50,4” x 21,3” x 6,3” VFM-
W8X6: 880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6" VFM-F30WHEELS:
917 x 735 x 95 mm/ 36" x 28,9" x 3,7"

GEWICHT PRODUCT
VFM-F30FRAME: 18,2 kg / 40,12 lb VFM-W8X6: 5,8 kg / 12,9 lb
VFM-F30WHEELS: 9,26 kg / 20,41 lb Totaal: 33,26 kg / 73,33 lb

GEWICHT MET VERPAKKING
VFM-F30FRAME: 26,5 kg / 58,4 lb VFM-W8X6: 6,8 kg / 15,0 lb VFM-
F30WHEELS: 11,1 kg / 24,5 lb Totaal: 39 kg / 86 lb

VEILIG DRAAGVERMOGEN
110 kg / 242 lb

MATERIAAL
Staal

KLEUR
Gepoedercoat mat zwart

VESA-MATEN
800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x
500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600
mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm
300 x 300 mm

TYPE MOTOR
Lineair aangedreven

VEILIGHEIDSSTOP
Ja

BEWEGINGSSNELHEID
16 mm / 0,6" per seconde

BEREIK HOOGTEAFSTELLING
800 mm / 31,5"

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
BIJ VFM-F30FRAME 1 C7- of 8-vormige stroomkabel EU 2,5 m (8 ft)
lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel VK 2,5 m (8 ft) lang 1 C7- of 8-
vormige stroomkabel AU 2,5 m (8 ft) lang 1 C7- of 8-vormige
stroomkabel VS 2,5 m (8 ft) lang 1 IR-afstandsbediening (inclusief
AAA-batterij) 4 wandbeugels BIJ VFM-W8X6 4 x M5-schroef 16 mm
4 x M6-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 25 mm 4 x M8-schroef 16
mm 4 x M8-schroef 35 mm 2 x M8-schroef 45 mm BIJ VFM-
F30WHEELS 2 handgrepen

VOEDING
Geïntegreerde voeding 110-230 V

GARANTIE
Levenslang retourneren Alleen VK: 5 jaar op locatie

NALEVING
RoHS, AEEA, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Conform
ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)

OPTIONELE UITBREIDINGEN
VFM-WLS Laptopplank [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]
VFM-WVC Plank voor videoconferenties [EU SAP: 5048878 / US
SAP: 13557673] VFM-WRT Draaimodule [EU SAP: 5432023 / US
SAP: nog niet bevestigd]

ALTERNATIEVE KITS
VFM-F30/W/4X4 [EU SAP: 5402818] VFM-F30/W/4X6 [EU SAP:
5402819] VFM-F30/W/6X4 [EU SAP: 5402820] VFM-F30/W/10X6
[EU SAP: 5402821]
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