
VFM-F40/WB Gemotoriseerde vloerstandaard
voor whiteboards
vav.link/nl/vfm-f40 VFM-F40/WB EU SAP: 7451165

Geoptimaliseerd voor Promethean ActivBoard 78 en 88"
Werkt met de meeste projectoren voor korte afstand
Hoogteafstelling 700 mm
Universele telescopische arm voor projector
Aan de wand te bevestigen

De �atscreenbeugel VFM-F40/WB van Vision is een
krachtige gemotoriseerde vloerstandaard voor grote
interactieve whiteboards. Het product is superrobuust,
krachtig en wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd. Haal
het product uit de doos, installeer de voeten en bevestig het
aan de muur.

Deze standaard is geoptimaliseerd voor gebruik in
klaslokalen waar een hoogwaardige pasvorm en afwerking
essentieel zijn. Deze standaard is een aangepaste versie
van onze VFM-F40-vloerstandaard voor monitoren. Het
product is aangepast voor gebruik met de Promethean
ActivBoards en UST-P3, maar werkt ook met andere
modellen.

Componenten inbegrepen:

Veilig draagvermogen van 130 kg.
De zware onderdelen van de F40 dragen het gewicht en een
krachtige lineaire aandrijving duwt de standaard met een kracht
van 1500 Newton omhoog (en omlaag) met een snelheid van 19
mm per seconde.

Snelle hoogteverstelling van 700 mm
De centrale zuil is een vaste kolom met een lengte van 1,7
meter. De zuil kan hoog aan de wand worden verankerd. De
installateurs hebben dus genoeg opties.

Extreem kleine toleranties
Het bewegingsmechanisme gebruikt een rol-glijconstructie met
vier hoogwaardige steunen die omhoog schuiven over gepolijste
rails. De toleranties van de steunen op de rail resulteren in nul
ongewenste beweging.

Draadloze bediening
Er wordt een afstandsbediening meegeleverd met eenvoudige
functies voor omhoog en omlaag. Deze kan met de houder of een
magneetsticker uit het zicht aan de zijkant van de zuil worden
bevestigd.

Vier wandbeugels
U kunt de zuil m.b.v. de beugels op verschillende hoogtes aan de
wand bevestigen. Vlak tegen de wand of met een tussenruimte van
140 mm. Opmerking: Minimaal twee wandbeugels voldoen, zolang
deze aan de draagconstructie bevestigd zijn. Vier beugels zijn
uiteraard beter dan twee.

Veiligheidsstop
De veiligheidsstop wordt geactiveerd wanneer het scherm bij het
dalen in contact komt met harde voorwerpen. Houd er rekening
mee dat het stopmechanisme bij contact met zachte voorwerpen
mogelijk niet wordt geactiveerd. Wees voorzichtig bij het laten
zakken van het scherm.
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Verstelbare voet of vaste bevestiging
De standaard wordt geleverd met stelvoeten om het afstellen te
vereenvoudigen. U kunt de zuil ook aan de vloer bevestigen met de
meegeleverde beugels.

Kabelmanagement
Dankzij de grote gaten aan de zijkanten voor de kabelinvoer zijn de
kabels snel en eenvoudig te routeren. De achterzijde is voorzien
van gaten voor kabelbinders.

Alles uit het zicht
Achter het voorpaneel is genoeg ruimte voor het wegwerken van
kabels, mediaspelers, mini-pc's en stroomverdelers.

SPECIFICATIES

VFM-F40/WB Gemotoriseerde vloerstandaard voor whiteboards

WAT U KRIJGT
1 x VFM-F40FRAME 1 x VFM-W8X6 1 x VFM-WB_UR 1 x TM-ST2 2 x
VFM-WSB

AFMETINGEN PRODUCT
Zie tekening

AFMETINGEN MET VERPAKKING
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

GEWICHT PRODUCT
VFM-F40FRAME: 26 kg VFM-W8X6: 5,8 kg TM-ST2: 5,5 kg VFM-
WB_UR: TBC Totaal: kg

GEWICHT MET VERPAKKING
VFM-F40FRAME: 29,9 kg VFM-W8X6: 6,8 kg TM-ST2: 6 kg VFM-
WB_UR: TBC Totaal: kg

VEILIGE WERKLAST
130 kg

MATERIAAL
Staal

KLEUR
Gepoedercoat mat zwart

AUTOMATISCHE REM
ja

VEILIGHEIDSSTOP
1500 N

KRACHT
1500 N (zowel omhoog als omlaag)

BEWEGINGSSNELHEID
19 mm per seconde

BEREIK HOOGTEAFSTELLING
700 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
BIJ VFM-F40FRAME 1 C7- of 8-vormige stroomkabel EU 2,5 m lang
1 C7- of 8-vormige stroomkabel VK 2,5 m lang 1 C7- of 8-vormige
stroomkabel AU 2,5 m lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel VS 2,5
m lang 1 IR-afstandsbediening (inclusief A23-batterij 12 V) 4
wandbeugels BIJ VFM-W8X6 4 x M5-schroef 16 mm 4 x M6-schroef
16 mm 4 x M6-schroef 25 mm 4 x M8-schroef 16 mm 4 x M8-
schroef 35 mm 2 x M8-schroef 45 mm

VOEDING
110-230 V geïntegreerde voeding

GARANTIE
Levenslang retourneren Alleen VK: 5 jaar op locatie

NORMEN
RoHS, AEEA, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Conform
ADA (Americans with Disability Act)

RESERVE AFSTANDSBEDIENING
VFM-F40RC [EU SAP: 6360036] Met geïntegreerde PSU


