
VFM-W8X4V Billigt vægbeslag til �adskærm
800×400
vav.link/da/vfm-w8x4v VFM-W8X4V EU SAP: 4991750 US SAP: 13557606

Vægbeslag, der ikke kan vippes, til store �adskærme 47-75"
Monteringspunkter op til 800 (bred) x 400 mm (høj) fra hinanden
Let 60 kg / 132,28 lb SWL

Visions serie af Vision Fladskærm Vægbeslag er �eksibel
og indeholder alt, hvad du skal bruge for at få skærmen
monteret på væggen. VFM-W8X4V passer til alle
�adskærme af typen LCD eller LED, der har
monteringshuller bag ved med en afstand op til 800 i
bredde x 400 mm i højde. Det har et simpelt design til
prisfølsomme anvendelser.

SPECIFIKATIONER

SWL 60 kg
Vision har udviklet et billigere beslag ved brug af færre materialer,
men det kan stadig bære skærme op til 60 kg / 132,28 lb.

Alt er inkluderet
Vision medtager alt det, du har brug for, herunder en belastning på
M5, 6 og 8 bolte i forskellige længder til at fastgøre de lodrette
arme bag på skærmen.

Til skærme på 47-75"
Passer til de �este skærme fra 47-75"i henhold til VESA-mønster
og vægtbegrænsning.. Bemærk: Kurvede skærme understøttes ikke
af dette beslag.

Opfylder ADA-bestemmelserne om tilgængelighed for
handicappede
Det tynde design holder skærmen blot 30 mm / 1,2" fra væggen.
Det ser bedre ud, reducerer risikoen for at hænge fast, og eftersom
belastningen er tæt på væggen, har monteringen en meget højere
grad af sikker arbejdsbelastning.

Fleksibel
Et testet design, der giver mulighed for hurtig montering.
Opslidsede huller på den vandrette sektion giver mulighed for nem
montering på stolpevægge og justering fra side til side.

Sikker
Når skærmen er monteret, vil låsebånd glide op for at forhindre, at
skærmen løftes ud af beslaget af opportunistiske tyve.

Kan ikke vippes
Styrken kommer fra et mere simpelt design, der ikke kan vippes.
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PRODUKTMÅL
864 x 435 x 30 mm / 34,0″ x 17,1″ x 1,2″ (bredde x højde x dybde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
895 x 120 x 45 mm / 35,2" x 4,7" x 1,8"

PRODUKTVÆGT
2,21 kg (4,87 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE
2,5 kg (5,5 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
60 kg (132,28 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Koldvalset stål 2 mm (0,08")

FARVE
Pulvermalet sort

VESA-STØRRELSER
800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x
200 mm 300 x 300 mm 200 x 200 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M5 14 mm skruer 4 x M6 14 mm skruer 4 x M6 30 mm skruer 4
x M8 30 mm skruer 4 x M8 50 mm skruer

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS, overholder ADA-bestemmelserne (de amerikanske
bestemmelser om tilgængelighed for handicappede)


