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vav.link/nl/tm-1200 TM-1200 EU SAP: 1562435 US SAP: 12939542

Universele plafondmontage voor projectoren met 1,1m stang waarvan de lengte ter plaatse kan worden
aangepast
(totale lengte na montage 1420mm / 55,9″)
Compleet geleverd met boormal, plafondmechanisme, afwerkschijf etc.
Kabels kunnen na montage vrij worden geleid.

De Techmount is een universele projectorbeugel voor
plafondmontage. Het speciale ontwerp biedt een 99%
veilige en solide plafondbevestiging voor dataprojectoren.
Dankzij de geïntegreerde �exibiliteit zijn verschillende
con�guraties mogelijk, zoals de ‘�ush-montage’, waarbij de
projector zich zo dicht mogelijk onder het plafond bevindt.

De vaste stang is steviger dan telescopische systemen en
omdat de stang onsite op maat kan worden gesneden, zijn
talloze lengtes mogelijk. Na bevestiging van het
kantelmechanisme bedraagt de totale lengte 1420mm. Er is
een 1m lang verlengstuk verkrijgbaar. Bestelcode: TM-1200
EXT1M [SAP: 1562436]

SPECIFICATIES

Schuin plafond?
Inclusief kantelmechanisme tot een hoek van 90 graden, waardoor
u de beugel als een zwenkarm kunt gebruiken.

Veilig en Goedgekeurd
Conform de best-practise werd een valbeveiliging aangebracht die
de projector veilig aan de beugel bevestigd. Onafhankelijke tests
op gekalibreerde testapparatuur toonde aan dat de beugel een
breekgewicht van een halve ton heeft! We raden aan om u te
beperken tot een veilige belasting van 10 kg.

Easy �t
De beugel kan gemakkelijk aan de projector worden gemonteerd:
de meeste projectoren hebben aan de onderkant een opening met
schroefdraad voor bevestiging. Ze hebben niet allemaal dezelfde
diameter en daarom leveren we de meest gangbare schroeven
mee. Verstel de armen van de beugels, plaats ze boven de
bevestigingsopeningen en draai de schroeven in de projector.

Obstructievrij kabelmanagement
Geen vergrendelingbouten in de stang die de kabels tegenhouden.
Dankzij ons unieke ‘waterval’-systeem kunnen kabels vrij door de
buis worden geleid – ook een grote VGA-connector.

Meegeleverd gereedschap
Inclusief moersleutel en inbussleutel. U hebt alleen een 2″
pijpsnijder nodig (vraag bij uw doe-het-zelf-vakman naar een 6-
67mm / 0,24″ – 2,64″ snijder en een metalen slijpschijf). U treft ook
een boormal aan, zodat u gemakkelijk en met precisie 9mm (0,35″)
gaten in de stang kunt boren.

Veilig
Snelle verwijdermechanismes maken het dieven alleen maar
gemakkelijk. Daarom is de TM-1200 beveiligd en voorzien van
veiligheidsbouten.

De puntjes op de ‘i’ zetten!
Voor een perfecte installatie zijn er de speciale afwerkschijven voor
gebruik in ruimtes met een verlaagd plafond.
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AFMETINGEN BOX
1300 x 160 x 90mm / 51,18″ x 6,3″ x 3,54″

GEWICHT MET VERPAKKING
5,5 kg / 12,13 lbs

VEILIG LAADVERMOGEN
10kg / 22,05 lbs

KLEUR
matwit

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
1 x H50 zeskantsleutel 1 x H50 zeskantboorbit voor
veiligheidsschroeven 1 x moersleutel 17 mm (0,7") 4 x M3 40mm
(1,57″) schroeven 4 x M4 40mm (1,57″) schroeven 4 x M5 40mm
(1,57″) schroeven 4 x M6 40mm (1,57″) schroeven 4 x M2.5 40mm
(1,57″) sleuf voor Optoma and Acer 1 x Boormal 1 x
Veiligheidskabel 1 x Plafondschijf

GARANTIE
Levenslang retourneren

NORMEN
RoHS, TUV-GS Certi�cation

OPTIONELE 1 M VERLENGSTANG
TM-1200 EXT1M [SAP:1562436]


