
Met dit hoogwaardige product kunt u professionele wandbeugels of vloerstandaarden van Vision veranderen in draaiende
beugels. Gebruik rotatie om unieke audiovisuele installaties met visuele impact te creëren, of om een aanraakscherm als
een �ip-over in staande stand te kunnen gebruiken.

Rotatieadapter voor wandbeugels
VFM-WRT EU SAP: 5432023
 vav.link/nl/vfm-wrt

Geschikt voor de professionele wandbeugels van Vision
Instelbaar stoppunt
Linksom en rechtsom draaiend
Te bevestigen aan de wand of aan vloerstandaarden van Vision
Hoogwaardig lager, type draairing

Het hoogwaardige lager is van het draairingtype voor soepel schuiven.
De plank kan op verschillende diepten worden bevestigd of kan weggelaten worden als deze
niet nodig is.

Compatibiliteit
Geschikt voor de volgende beugels van Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-
W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (alle varianten)
VFM-F40 (alle varianten)

Tweedelig
Dit product wordt geleverd in twee delen. Het ene deel wordt bevestigd aan de muur of aan een
F30- of F40-vloerstandaard. Het andere deel wordt bevestigd aan de wandbeugel van Vision.

Instelbaar stoppunt
Het stoppunt kan links of rechts worden bevestigd en is voorzien van schroeven voor
�jnafstelling om het scherm waterpas te zetten.

Instelbare spanning
Installateurs kunnen de spanning nauwkeurig instellen zodat het scherm stopt op de
gewenste positie.
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MANUAL

Manual
EN PDF 193.22 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WRT/manuals/VFM-WRT_manual.pdf

IMAGE

Product Images
ZIP 16.53 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WRT/images/VFM-WRT.zip

SPECIFICATIONS

AFMETINGEN PRODUCT
zie tekening

AFMETINGEN MET VERPAKKING
490 x 240 x 70 mm / 19,3" x 9,4" x 2,8"

GEWICHT PRODUCT
5,5 kg (12,13 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
6,5 kg (14,33 lb)

MATERIAAL
koudgewalst staal 3 mm (0,12")

COMPATIBILITEIT
geschikt voor de volgende beugels van Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4
VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F30 (alle varianten) VFM-F40 (alle
varianten)

KLEUR
zwart

GARANTIE
levenslang retourneren

CODE ONDERDEELNUMMER
VFM-WRT [EU SAP: 5432023 / US SAP: nog niet aangekondigd]

VEILIG DRAAGVERMOGEN
45 kg (99,21 lb)
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