
TM-ST2 Vægbeslag til kort projektionsafstand
vav.link/da/tm-st2 TM-ST2 EU SAP: 2775928 US SAP: 12939538

Teleskopbom 930-1530 mm (fra midten af projektor til væg)
Projektoren kan monteres på et vilkårligt sted på bommen
Justerbar bomhældning

Techmount ST2 understøtter 99 % af kortdistance- og
ultrakortdistance-projektorer og kræver ingen ekstra dele.
Det er en stærk, �eksibel montering, som anvender Visions
universelle mellemstykke�ksering til at montere projektorer.

SPECIFIKATIONER

Lang bom
Bommen er op til 1530 mm – lang nok til, at kortdistance-
projektorer kan vise et billede, der er 2000 mm bredt.
Mellemstykket kan monteres på et vilkårligt sted langs bommen.

Teleskopisk
Bommen er i to dele og gør, at billedstørrelsen nemt kan justeres.
Kablerne føres ned langs stangen under montering. Stangen, som
monteres på vægbeslaget, er 800 mm lang, og den udvendige
stang er 900 mm lang.

Hældningsjustering
En �eksibel vægplade gør det muligt for montøren at ændre
bommens hældning og dermed modvirke den vægt, som tunge
projektorer har.

Projektoren hældning
TM-ST2 gør det muligt at justere rullen efter forgodtbe�ndende.

Finjustering
Vægpladen gør det muligt for montøren at �njustere bommen op
og ned samt fra side til side.

Sikkerhedsbit
TM-ST2 anvender pin-hex-sikkerhedsbolte, som kræver en
sekskantnøgle. Fra Vision medfølger der en pin-hex-borebit som
hjælp til at montere produktet hurtigt med en boremaskine.

Enkeltmandsmontering
Det modulopbyggede design gør, at monteringen er hurtig og nem.
Fikser blot vægmonteringen, monter bommen, og forbind derefter
projektoren.
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STANGLÆNGDE
930-1530 mm

VÆGPLADENS MÅL
250 x 152 mm (højde x bredde)

KASSENS MÅL
1160 x 160 x 115 mm

VÆGT I EMBALLAGE
6 kg

SIKKER BELASTNING
10 kg

FARVE
Hvid satin

MEDFØLGENDE TILBEHØR
1 x H50 unbrakonøgle 1 x 17 mm skruenøgle 4 x M2.5 40 mm rille
til Optoma and Acer 4 x M3 40 mm skruer 4 x M4 40 mm skruer 4 x
M5 40 mm skruer 4 x M6 40 mm skruer 4 x M8 50 mm
væg�ksturer 1 x vægpladedæksler 1 x bomdæksel 1 x
faldsikringsforankring

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDER
RoHS, TUV-GS

https://files.visionaudiovisual.com/products/TM-ST2/images/TM-ST2_dims.png

