
VFM-F50T Motoriseret �adskærmsvogn
vav.link/vfm-f50t VFM-F50T EU SAP: 6369810

Bærbar kraftig gulvstander
Til �adskærme op til 100"
800 mm (31,5″) højdejustering
Styres med en kablet controller eller RS-232
Vinkelbeslag til valgfri montering i kioskstil
Aftagelige hjul til ikke-bærbar variation
Aftagelige bagben, som den lænes op ad vægge

Har du brug for en måde til sikkert at understøtte og �ytte
din dyre og tunge interaktive �adskærm? Visions F50T-
gulvstander er stabil, kraftig og let at rulle uden problemer.

F50T kan også konverteres til en fritstående, ikke-bærbar
gulvstander, der er egnet til midlertidige eller lejede AV-
installationer.

Med motoriseret højdejustering kan du hæve den med et
tryk på en knap, så selv seere, der sidder længere væk, kan
se billedet tydeligt hen over hovedet på de andre seere, eller
sænke den, så små børn kan interagere med den i en
læringssituation.

Det kræver specialviden at designe, bygge og montere disse
produkter. Vision har stor erfaring, da vi har bygget og solgt
tusindvis af motoriserede gulvstandere gennem årene, og vi
har udviklet et design, der sikrer, at de er pålidelige i brug
samt lette og hurtige at montere og udføre service på. Vi
tror så meget på dem, at vi understøtter dem med en
livsvarig garanti.

SWL 95 kg
SWL 130 kg F50T har kraftige komponenter for at bære vægten,
og et lineært drev med to drivaksler til at drive den lodrette
bevægelse.

Alle dele i én boks
F50T har alle komponenter - inklusive vægbeslag og hjulsamling -
i én boks. Vi har gjort emballagen mere robust, så den kan modstå
den barske transport til stedet.

Kioskvinkelbeslag medfølger
Skærmbeslaget kan monteres i en vinkel på 45° for at muliggøre
kioskbrug, men bemærk, at skærmens SWL reduceres til 50 kg ved
brug af disse beslag.

Antivæltning
For at sikre stabilitet i den virkelige verden indstillede vi den til
maksimal højde med en belastning på 100 kg (220 lb), med alle
�re hjul låst. Tippepunktet er 16° fra side til side eller for og bagud,
hvilket betyder, at det overstiger de strenge UL 1678-stabilitetskrav.
Bemærk: Dette blev kun udført til testformål. Forsøg ikke dette.
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Hjul på 4"
Styrehjul på 4" (100 mm) af medicinsk kvalitet kan køre henover
alle bump, hvilket gør standeren nem at trække, selv på et tykt
gulvtæppe. Store hjul reducerer også vibration af dit dyre AV-
udstyr. Alle hjul kan låses.

Ikke-bærbar variation
Vi ved, at brugerne sommetider har brug for en ikke-bærbar,
fritstående løsning, så du kan simpelthen fjerne hjulene og
montere de justerbare fødder. Fødderne har en lav pro�l for at
reducere risikoen for at snuble.

Optimeret til udstillinger
På messestande er pladsen ofte i høj kurs, og bagvæggen er ikke
strukturel. Ved at fjerne hjul og bagben bliver det muligt at placere
skærmen sikkert op ad bagvæggen uden at belaste væggen.

Skjul rod
Store kabelføringshuller giver nem og hurtig trækning af kabler.
For- og bagdækslet kan fjernes, så slutbrugerne har nem adgang
til alt det nødvendige. Der er også masser af plads til at skjule
kabler, medieafspillere, mini-pc'er og stikdåser inde i søjlen.

VESA 800 x 600
Dette produkt inkluderer Visions kraftige 800 × 600 vægbeslag, der
passer til de �este store �adskærme på mellem 47'' og 100'' i
overensstemmelse VESA-mønster og vægtbegrænsning. Hvis din
skærm har et alternativt VESA-mønster, passer Visions andre
kraftige vægbeslag (VFM-W4X4, VFM-W6X4 eller VFM-W10X6)
også til F50T-standeren.

Understøtter små skærme
Hvis du har en kioskanvendelse, hvor du skal montere mindre
skærme, kan du udskifte det medfølgende beslag med et af
Visions mindre beslag på 200 x 200 (VFM-W2X2TV2) eller 100 x
100 (VFM-W1X1TV2).

Disse kan fastgøres lodret eller i en vinkel på 45°.

Liggende eller stående
Alle disse VESA-monteringsmuligheder understøtter stående og
liggende retning.

Valgfri hylde til bærbar computer
Den valgfri hylde kan fastgøres til den vandrette del af
vægbeslaget i �re forskellige højder i trin på 80 mm ad gangen.
Hyldeplatformen er 450 mm bred og 306 mm dyb. I den laveste
højdeindstilling er hylden 680 mm under skærmens midte.
Varenummer: VFM-WLS

Valgfri videokonferencehylde
Den valgfri videokonferencehylde monteres i midten over eller
under skærmen. Den kan rumme kameraer som Logitech Rally*
eller Meetup-, Yamaha YVC-1000- og Barco Clickshare CSE-200-
basisstationer. Takket være VESA100-hullerne på den lodrette del
kan yderligere produkter, f.eks. IPad-kabinetter, fastgøres over eller
under skærmen. Varenummer: VFM-WVC

* Logitech Rally-højttalere kan fastgøres via et ekstra beslag på
VFM-WVC. Varenummer: VFM-WVC /RSB

Motoriseret højdejustering på 800 mm / 31,5"
Skærmens højde kan ændres, så den passer til seerne, takket være
motoriseret højdejustering. Teleskopsøjlens bevægelsesområde er
800 mm.

Kompatibel med Surface Hub
Afstandsholdere medfølger til brug med 85'' Microsoft Surface
Hub.

Kablet styring eller RS-232
En kablet fjernbetjening medfølger med enkle op- og ned-
funktioner. Den fastgøres til bagsiden af skærmen med en
klæbende. Alternativt kan du bruge et kontrolsystem til at aktivere
F50T via RS-232 og tilføje forudindstillede positioner samt den
øvre og nedre grænse.

Øget sikkerhed
Hvis der er en forhindring under skærmen, mens den sænkes, vil
skærmens vægt ganske enkelt blot hvile oven på forhindringen.
Den kører ikke ned og ødelægger forhindringen. Der er ikke noget
elektronisk sikkerhedskredsløb, der potentielt kan få funktionsfejl.

SPECIFIKATIONER



PRODUKTMÅL
Se CAD (computerassisteret tegning)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
1112 x 422 x 376 mm/ 43,78″ x 16,61″ x 14,8″

PRODUKTVÆGT
62 kg / 136,69 lb

VÆGT MED EMBALLAGE
63 kg / 138,89 lb

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
95 kg

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE
Pulverlakeret matsort

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 Via tilføjelse af yderligere beslag: 200 x 200 (VFM-
W2X2TV2) 100 x 100 (VFM-W1X1TV2)

MOTORTYPE
Lineær

BEVÆGELSESHASTIGHED
16 mm / 0,6" pr. sekund

HØJDEJUSTERINGSOMRÅDE
800 mm / 31,5″

MEDFØLGENDE TILBEHØR
1 x 8-talsformet EU-strømkabel C7 2,5 m (8 ft) langt 1 x 8-
talsformet UK-strømkabel C7 2,5 m (8 ft) langt 1 x 8-talsformet AU-
strømkabel C7 2,5 m (8 ft) langt 1 x 8-talsformet US-strømkabel C7
2,5 m (8 ft) langt 1 x fjernbetjening med kabel på 1,5 m (5 ft) 2 x
vægbeslag 4 x 16 mm M5-skruer 4 x 16 mm M6-skruer 4 x 25 mm
M6-skruer 4 x 30 mm M8-skruer 4 x 50 mm M8-skruer 4 x 13 mm
tykke nylonafstandsstykker 4 x 20 mm tykke nylonafstandsstykker

STRØMFORSYNING
110-230 V Integreret strømforsyning

GARANTI
Livslang returret til forhandler

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