VFM-WA2X2/3 Vægarm til adskærm
200×200
vav.link/da/vfm-wa2x2-3 VFM-WA2X2/3 EU SAP: 6230135 US SAP: 14556653

Dobbelt leddelt vægbeslag til adskærme
Understøtter skærme fra 20" til 50"
SWL op til 25 kg / 55 lbs
Rækkevidde 56-378 mm /2,2"-15,0″
Sort

Visions Vision adskærmsbeslag – Vægarmserien er
robust og eksibel. VFM-WA2X2/V3 passer til alle LCD- eller
LED- adskærme, der har 100 x 100 mm, 200 x 200 mm eller
200 x 100 mm monteringshuller bagpå.

Op til 50"
De este skærme op til 50" bruger VESA 100- eller 200monteringspunkter, så WA2X2 passer til størstedelen af skærme
op til denne størrelse. Hvis en større skærm har de korrekte
monteringspunkter og vejer mindre end SWL, kan dette beslag
sagtens bruges.
Hurtig installation
Monteringspladen fastgøres til bagsiden af skærmen. Lad derefter
skærmen falde på plads på vægarmen, og lås den på plads med to
bolte.
SWL 25 kg
Dette beslag har en "sikker arbejdsbelastning" på 25 kg (55 lb).
Designet med en enkelt arm gør dette beslag særlig eksibelt.
Kabelstyring
Et medfølgende klip holder kabler ryddelige bag tv'et.

SPECIFIKATIONER

Hældning og drejelighed
Justering af hældning på -3° op og 10° ned og 90° drejelighed.
Brug dette beslag til at fastgøre en skærm i et hjørne højt oppe i et
venteværelse eller til at fastgøre skærme på et kontor eller i
mødelokaler.
VESA
VESA-standarden er baseret på, hvor lang afstand der er mellem
monteringshullerne på bagsiden af adskærmen. Huller med en
afstand på 200 x 200 mm er kendt som VESA 200 og passer til
dette beslag. Dette produkt passer også til skærme med mindre
VESA-størrelser som angivet nedenfor. Dette produkt passer også
til skærme med mindre VESA-størrelser som angivet i
speci kationerne.
Fingerskruer
Fingerskruer bruges til at fastgøre skærmen, hvilket hjælper med at
gøre installationen hurtigere.

PRODUKTMÅL
se billede

FARVE
Sort

PAKKEMÅL
295 x 238 x 65 mm / 11,6" x 9,37" x 2,5" (længde x bredde x højde)

VESA-STØRRELSER
200 × 200 mm 200 x 100 mm 100 × 100 mm

PRODUKTVÆGT
1,8 kg (4,0 lbs)

MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M6 14 mm ngerskruer 4 x M8 20 mm ngerskruer

VÆGT MED EMBALLAGE
2,0 kg (4,4 lbs)

GARANTI
Livslang returret til forhandler

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
25 kg (55 lbs)

OVERHOLDELSE
RoHS, RoHS, REACH

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Vægplade: 2,5 mm / 0,098" stål VESA-plade: 1,8 mm / 0,071"
koldvalset stål Arme: 1,2 mm / 0,047 koldvalset stål
Armrørstørrelse: 30 x 20 mm / 1,2" x 0,8"

