
VFM-F40/WB Motoriseret whiteboard-
gulvstander
vav.link/da/vfm-f40 VFM-F40/WB EU SAP: 7451165

Optimeret til Promethean ActivBoard 78 og 88"
Fungerer sammen med de �este kortdistance-projektorer
700 mm højdejustering
Teleskopisk universalarm til projektor
Kan fastgøres til væggen

Visions �adskærmsbeslag VFM-F40/WB er en kraftig,
motoriseret gulvstander til store interaktive whiteboards.
Den er superstabil, kraftfuld og leveres delvist samlet. Bare
tag den ud af kassen, installer fødderne og fastgør den til
væggen.

Denne stander er optimeret til brug i klasseværelser, hvor
pasform og �nish i høj kvalitet er vigtig. Denne stander er
en ændret version af vores VFM-F40 skærm-gulvstander.
Den er modi�ceret til at arbejde med Promethean
ActivBoards og UST-P3, men den vil også fungere med
andre modeller.

Komponenter inkluderet:

SWL 130kg
F40 bruger tunge komponenter til at tage vægten, og en kraftig,
lineær motor skubber op (og trækker ned) med en kraft på 1500 N i
en hurtig bevægelse på 19 mm pr. sekund.

Hurtig 700 mm højdejustering
Midtersøjlen har en fast højde på 1,7 meter. Søjlen kan fastgøres
højt oppe på væggen, så installatøren har masser af
valgmuligheder.

Ekstremt stramme tolerancer
Bevægelsesmekanismen anvender et rulle-/glidedesign med �re
kvalitetslejer, der glider op langs polerede skinner. Lejernes
tolerance på skinnerne giver nul uønsket bevægelse.

Trådløs fjernbetjening
En fjernbetjening medfølger med enkle op- og ned-funktioner.
Brugere kan benytte holderen eller en magnetsticker til at fastgøre
fjernbetjeningen til siden af søjlen, ude af syne.

Fire vægbeslag
Beslagene fastgør søjlen til væggen ved forskellige højder. De kan
fastgøre søjlen plant med væggen eller stående op til 140 mm fra
væggen. Bemærk: Et minimum af to vægbeslag er tilstrækkeligt,
såfremt de er fastgjort til den bærende konstruktion. Fire er bedre
end to.

Sikkerhedsstop
Et sikkerhedsstop udløses, hvis skærmen sænkes ned over hårde
møbler. Bemærk, at bløde genstande muligvis ikke udløser stoppet.
Vær altid forsigtig, når du �ytter skærmen ned.

Fødder eller fast monteret
Justerbare fødder medfølger for at gøre det let at justere niveauet,
eller brug i stedet de medfølgende beslag, der fastgør søjlen til
gulvet.

Kabelstyring
Generøse kabelindgangshuller på siderne gør kabelføring let og
hurtig. Der er huller på bagsiden til kabelbånd.
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Skjul rod
Masser af plads bag frontdækslet til at skjule kabler,
medieafspillere, mini-pc'er og strømfordelingsplader.

SPECIFIKATIONER

VFM-F40/WB Motoriseret whiteboard-gulvstander

DET FÅR DU
1 x VFM-F40FRAME 1 x VFM-W8X6 1 x VFM-WB_UR 1 x TM-ST2 2 x
VFM-WSB

PRODUKTMÅL
Se CAD (computerassisteret tegning)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
VFM-F40FRAME: 1400 x 380 x 140 mm VFM-W8X6: 880 x 235 x
40 mm TM-ST2: 1160 x 160 x 115 mm VFM-WB_UR: TBC

PRODUKTVÆGT
VFM-F40FRAME: 26 kg VFM-W8X6: 5,8 kg TM-ST2: 5,5 kg VFM-
WB_UR: TBC I alt: kg

VÆGT MED EMBALLAGE
VFM-F40FRAME: 29,9 kg VFM-W8X6: 6,8 kg TM-ST2: 6 kg VFM-
WB_UR: TBC I alt: kg

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
130 kg

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE
Pulverlakeret matsort

MOTORTYPE
Lineær

SIKKERHEDSSTOP
Ja

KRAFT
1500 N (både op og ned)

BEVÆGELSESHASTIGHED
19 mm pr. sekund

HØJDEJUSTERINGSOMRÅDE
700 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR
MED VFM-F40FRAME 1 x EU 8-tals strømkabel C7 2,5 m langt 1 x
UK 8-tals strømkabel C7 2,5 m langt 1 x AU 8-tals strømkabel C7
2,5 m langt 1 x US 8-tals strømkabel C7 2,5 m langt 1 x IR-
fjernbetjening (A23 12v batteri medfølger) 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

STRØMFORSYNING
110-230 V Integreret strømforsyning

GARANTI
Livslang returret til forhandler Kun Storbritannien: 5 år på stedet

OVERHOLDELSER
RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC
Overholder ADA-bestemmelserne (de amerikanske bestemmelser
om tilgængelighed for handicappede)

EKSTRA FJERNBETJENING
VFM-F40RC [EU SAP: 6360036] Med integreret PSU


