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Telescopische arm 930-1530mm (midden-van-projector tot muur)
Projector kan op ieder willekeurig punt aan de arm worden bevestigd.
Helling verstelbare arm

De Techmount ST2 ondersteunt 99% van alle Short-Throw-
en Ultra-Short-Throw-projectoren, zonder dat daar extra
onderdelen voor nodig zijn. Om projectoren te bevestigen,
maakt de stevige, �exibele beugel gebruik van een
universeel ‘spin’-montagestuk.

SPECIFICATIES

Lange arm
De arm kan tot een lengte van 1530mm worden uitgeschoven –
lang genoeg om met een Short-Throw-projector een 2000mm
breed beeld te kunnen projecteren. De spin kan op een willekeurig
punt op de arm worden bevestigd.

Telescopisch
Dankzij de uit twee delen bestaande arm laat het beeldformaat
zich gemakkelijk aanpassen. Kabels worden tijdens de montage
door de stang geleid. De stang die aan de muurbeugel wordt
bevestigd is 800mm lang, de buitenste stang meet 900mm.

Aanpassing van helling
Om het gewicht van zware projectoren te compenseren, kan de
installateur, dankzij de �exibele muurplaat, de helling van de arm
wijzigen.

Kanteling projector
De TM-ST2 biedt ruime draaiingsmogelijkheden.

Fijnafstelling
De muurplaat biedt de installateur een aantal mogelijkheden om
de arm nauwkeurig op- en neerwaarts en zijwaarts in te stellen.

Beveiliging
De TM-ST2 is beveiligd met zeskantige pinnen waarvoor een
speciale inbussleutel nodig is. Om het product snel met een
handboormachine te kunnen monteren, levert Vision een speciale
zeskantige boorstift bij het product mee.

Installatie door één persoon
Dankzij het modulaire ontwerp kan de TM-ST2 snel worden
gemonteerd. De muurbeugel bevestigen, de arm plaatsen en de
projector bevestigen – en klaar.
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STANGLENGTE
930-1530mm

MUURPLAAT FOOTPRINT
250 x 152 mm (hoogte x breedte)

AFMETINGEN VERPAKKING
1160 x 160 x 115 mm

GEWICHT MET VERPAKKING
6 kg

VEILIG LAADVERMOGEN
10kg

KLEUR
matwit

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
1 x H50 Inbussleutel 1 x 17mm Moersleutel 4 x M2.5 40mm sleuf
voor Optoma and Acer 4 x M3 40mm schroeven 4 x M4 40mm
schroeven 4 x M5 40mm schroeven 4 x M6 40mm schroeven 4 x
M8 50mm Muurbevestigingen 1 x Muurplaat afdekking 1 x Arm
afdekking 1 x Valbeveiligingskabel

GARANTIE
Levenslang retourneren

NORMEN
RoHS, TUV-GS
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