
VFM-F31/W Gulvstander med hjul til
�adskærm
vav.link/da/vfm-f31-w VFM-F31/W EU SAP: 5790715 

Passer til store �adskærme 37-90" – i henhold til VESA-mønster og vægtbegrænsning
VESA 800 (bred) x 600 mm (høj) – alternative versioner er tilgængelige
SWL (sikker arbejdsbelastning) 110 kg (242 lb)
800 mm (31,5") manuel højdejustering
Design med �ade ben for at reducere snubleulykker
Førsteklasses 100 mm / 4" hjul
Leveres 95 % samlet

VFM-F31/W er en kraftig, højdejusterbar, bærbar
gulvstander til store skærme. Det er en ikke-motoriseret
version af VFM-F30/W. Dette førsteklasses beslag er
designet til at understøtte alle skærme, inklusive meget
tunge berøringsskærme. Men med slanke designelementer
falder det i med omgivelserne i stedet for at dominere et
rum – perfekt til konferencelokaler og mødelokaler af høj
kvalitet.

Installationen er hurtig. Du skal bare tage den ud af æsken,
montere �adskærmsbeslaget og fastgøre hjulsamlingen.
Visions gulvstandere overfører belastningen fra en tung
skærm sikkert til gulvet.

Komponenter inkluderet:

Kraftig
F31 bruger kraftige komponenter for at kunne tage en sikker
arbejdsbelastning (SWL) på op til 110 kg (242 lbs).

Til skærme på 37-90"
Passer til de �este skærme fra 37-90" i henhold til VESA-mønster
og vægtbegrænsning. Bemærk: Kurvede skærme understøttes ikke
af dette beslag.

800 mm højdejustering / 31,5"
Søjlerne bevæger sig op og ned med et interval på 800 mm / 31,5".
Dette er et meget sikkert design, da der ikke er nogen punkter med
fare for at blive klemt.

Teleskopiske søjler
Den stramme tolerance for de teleskopiske ben sikrer, at der ikke er
nogen uønsket vaklen ved skærmen.

Meget høj til udstilling og udlejning
Denne gulvstander er lidt højere end den motoriserede F30. Ved
den højeste position er midten af skærmen 2018 mm (79,4″) høj.
Denne højdefordel gør den ideel til udlejnings- og sceneanvendelse.

Håndtag
Hjulsamlingen leveres med to håndtag, der kan hjælpe brugere
med at �ytte gulvstanderen rundt uden at skulle holde fast i
skærmen.

Kabelstyring
Kabelklemmer holder kablerne ryddelige.

Fastgørelse af medieafspiller
Medieafspillere kan fastgøres til vægbeslaget, så beslaget ikke ses.
Vægbeslaget har VESA 100-huller specielt til dette.
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SPECIFIKATIONER

VFM-F31/W Gulvstander med hjul til �adskærm

VESA 800 x 600
Dette produkt omfatter Visions kraftige VFM-W8X6-vægbeslag, der
passer til de �este store �adskærme fra 37-90″. Visions større
VFM-W10X6-vægbeslag kan også fastgøres til denne søjle eller det
mindre VFM-W6X4 og VFM-W4X4.

Valgfri hylde til bærbar computer
En valgfri hylde kan fastgøres i �re forskellige højder i trin à 80 mm
(3,1") til den vandrette del af vægbeslaget. Platformen er 450 mm
(17,7") bred x 306 mm (12,0") dyb. I den laveste højdeindstilling
be�nder hylden sig 680 mm (26,8") under skærmens midte.
Varenummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]

Valgfri videokonferencehylde
Denne hylde kan fastgøres i midten over eller under skærmen. Den
passer til kameraer som Logitechs Rally og Logitechs Meetup,
Yamahas YVC-1000- eller Barcos Clickshare CSE-200-
basisstationer. Med VESA100-huller på den lodrette del kan
produkter som iPad-holdere fastgøres over eller under skærmen.
Varenummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

Store 100 mm / 4" hjul
De store hjul gør det nemt at trække den med og reducerer
vibration. De har endda buede hjørner, så de ikke er så hårde for
fødderne.

Skærmen er sikret
Skærmen smækker på plads på gulvstanderen. Den kan ikke glide
af, og skruer kan tilføjes bagfra for at låse den helt på plads.

Valgfri rotation
En roterende bærende samling kan tilføjes, hvilket giver mulighed
for, at skærmen kan drejes fra stående til liggende. Med den
bærende samling er skærmens SWL begrænset til 45 kg / 99 lb.
Varenummer: VFM-WRT [EU SAP: 5432023 / US SAP tbc]

Flade fødder
Fødderne er 615 mm / 24,2" dybe, hvilket betyder, at de ikke stikker
for meget frem. Det gør det også nemmere at få gulvstanderen
igennem en almindelig dør.

HVAD DU FÅR
1 x VFM-F31FRAME 1 x VFM-W8X6 1 x VFM-F30WHEELS

PRODUKTMÅL
VFM-F31FRAME: Se CAD (computerassisteret tegning) VFM-W8X6:
845 x 635 x 36 mm / 33,3″ x 25,0″ x 1,4″ (bredde x højde x dybde)
VFM-F30WHEELS: Se CAD (computerassisteret tegning)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
VFM-F31FRAME: 1280 x 540 x 160 mm / 50,4” x 21,3” x 6,3” VFM-
W8X6: 880 x 235 x 40 mm / 34,6″ x 9,3″ x 1,6″ VFM-F30WHEELS:
917 x 735 x 95 mm / 36" x 28,9" x 3,7"

PRODUKTVÆGT
VFM-F31FRAME: 18,2 kg / 40,1 lbs VFM-W8X6: 5,8 kg / 12,9 lbs
VFM-F30WHEELS: 9,3 kg / 20,4 lbs I alt: 33,3 kg / 73,3 lbs

PAKKET VÆGT
VFM-F31FRAME: 22,3 kg / 49,2 lbs VFM-W8X6: 6,8 kg / 15,0 lbs
VFM-F30WHEELS: 11,1 kg / 24,5 lbs I alt: 40,2 kg / 88,7 lbs

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
110 kg / 242 lb

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE
Pulverlakeret mat sort

VESA-STØRRELSER
800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x
500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600
mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm
300 x 300 mm

HØJDEJUSTERINGSOMRÅDE
800 mm / 31,5"

MEDFØLGENDE TILBEHØR
TIL VFM-F31FRAME 4 x vægbeslag MED VFM-W8X6 4 x M5 16 mm
skruer 4 x M6 16 mm skruer 4 x M6 25 mm skruer 4 x M8 16 mm
skruer 4 x M8 35 mm skruer 2 x M8 45 mm skruer MED VFM-
F30WHEELS 2 x håndtag

OVERHOLDER
RoHS, WEEE Overholder ADA-bestemmelserne (de amerikanske
bestemmelser om tilgængelighed for handicappede)

VALGFRIT EKSTRATILBEHØR
VFM-WLS Hylde til bærbar computer [EU SAP: 4857149 / US SAP:
13557610] VFM-WVC Videokonferencehylde [EU SAP: 5048878 /
US SAP: 13557673] VFM-WRT Rotationstilbehør [EU SAP: 5432023
/ US SAP: tbc]

ALTERNATIVE SÆT
VFM-F31/W/4X4 [EU SAP: tba] VFM-F31/W/4X6 [EU SAP: tba] VFM-
F31/W/6X4 [EU SAP: tba] VFM-F31/W/10X6 [EU SAP: tba] VFM-
F31FRAME [EU SAP: 5421211]
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