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Suporte de chão resistente portátil
Para ecrãs planos até 100"
Regulação da altura até 800 mm
Controlo por controlador com �o ou RS-232
Suportes angulares para instalação em estilo quiosque opcional
Rodas removíveis para variação não portátil
Pernas traseiras amovíveis para se apoiarem nas paredes

Precisa de uma forma segura para apoiar e mover o seu
ecrã plano interativo dispendioso e robusto? O suporte de
chão F50T da Vision é estável, robusto e rola facilmente
com suavidade.

O F50T também pode ser convertido num suporte de chão
não portátil independente, adequado para instalações AV
temporárias ou de aluguer.

Com um ajuste de altura motorizado para que, com o
premir de um botão, possa subi-lo de forma a que até
mesmo os elementos do público que se encontram mais
distantes possam ver a apresentação claramente por cima
das cabeças dos elementos que estão à sua frente, ou
baixá-lo para que as crianças possam interagir com a
mesma num ambiente de aprendizagem.

Estes produtos requerem conhecimentos especializados
para serem concebidos, fabricados e instalados. A Vision
tem uma vasta experiência, tendo construído e vendido
muitos milhares de suportes de chão motorizados ao longo
dos anos; e desenvolvemos um design que garante uma
utilização �ável, uma instalação e assistência fáceis e
rápidas. Acreditamos tanto neles que reforçámos essa
con�ança com uma garantia vitalícia.

Carga de trabalho segura: 95 kg
O F50T usa componentes de grande espessura para suportar o
peso e um acionamento linear com dois veios de acionamento
para alimentar o movimento vertical.

Todas as peças numa caixa
O F50T possui todos os componentes - incluindo o suporte de
parede e o conjunto de rodas - numa caixa. Reforçámos a
embalagem para ajudar a resistir aos condicionalismos do
trânsito até ao local.
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Suportes angulares de quiosque incluídos
O suporte do ecrã pode ser �xado num ângulo de 45° para permitir
a utilização de quiosque, mas note que a carga de trabalho segura
do ecrã é reduzida para 50 kg / 110 lb ao usar estes suportes.

Antiderrube
Para garantir a estabilidade no mundo real, de�nimos a altura
máxima com uma carga de 100 kg (220 lb), com as quatro rodas
bloqueadas. O ponto de in�exão é de 16 ° para os lados ou para a
frente e para trás, o que signi�ca que excede os estritos requisitos
de estabilidade UL 1678. Nota: isto foi feito apenas para �ns de
teste. Não tente repetir o feito.

Rodas de 4"
Os rodízios de 4" (100 mm), de qualidade equivalente à dos
equipamentos médicos, deslizam sobre quaisquer saliências,
tornando o suporte fácil de puxar, mesmo em cima de tapetes
grossos. As rodas grandes reduzem a vibração do seu
dispendioso equipamento AV. Todas as rodas podem ser
bloqueadas.

Variação Não Portátil
Sabemos que às vezes os utilizadores precisam de uma solução
independente não portátil, por isso basta retirar as rodas e colocar
os pés reguláveis. Os pés são discretos para reduzir o risco de
tropeços.

Otimizado para exposições
Nos stands de exposição, muitas vezes o espaço é escasso e a
parede posterior não é estrutural. A remoção das rodas e das
pernas traseiras permite posicionar o ecrã com �rmeza contra a
parede posterior, sem colocar qualquer carga na parede.

Esconda a confusão
Os orifícios generosos para entrada de cabos tornam o
encaminhamento dos cabos rápido e fácil. As tampas dianteiras e
traseiras podem ser removidas para que os utilizadores �nais
tenham fácil acesso a tudo o que precisarem. Também há muito
espaço para ocultar cabos, leitores de multimédia, mini PC e
quadros de distribuição de energia dentro da coluna.

VESA 800 x 600
Este produto inclui o suporte de parede resistente de 800 × 600 da
Vision, adequado para a maior parte dos ecrãs planos de grande
formato entre 47 e 100 ″, sujeito ao padrão VESA e ao limite de
peso. Se o seu ecrã tiver um padrão VESA alternativo, os outros
suportes de parede resistentes da Vision (VFM-W4X4, VFM-W6X4
ou VFM-W10X6) também se encaixam no suporte F50T.

Suporta ecrãs pequenos
Se tiver uma aplicação de quiosque em que necessite de montar
ecrãs mais pequenos, pode substituir o suporte incluído por um
dos suportes mais pequenos da Vision 200 x 200 (VFM-
W2X2TV2) ou 100 x 100 (VFM-W1X1TV2).
Estes podem ser �xados na vertical ou num ângulo de 45°.

Na horizontal ou na vertical
Todas estas opções de montagem VESA suportam a orientação
vertical ou horizontal.

Prateleira para portátil opcional
A prateleira opcional �xa-se à parte horizontal do suporte de
parede a quatro alturas diferentes, em incrementos de 80 mm. A
plataforma da prateleira tem 450 mm de largura por 306 mm de
profundidade. Na altura mais baixa, a prateleira �ca 680 mm
abaixo do centro do ecrã. Referência: VFM-WLS

Prateleira opcional para videoconferência
A prateleira de videoconferência opcional é �xada no centro,
acima ou abaixo do ecrã. Tem capacidade para câmaras tais
como as estações base Logitech Rally* ou Meetup, Yamaha YVC-
1000 ou Barco Clickshare CSE-200. Graças aos orifícios VESA100
na secção vertical, é possível �xar produtos adicionais, tais como
compartimentos para iPad, acima ou abaixo do ecrã. Referência:
VFM-WVC
* Os altifalantes Logitech Rally podem ser �xados no local com
um suporte adicional adicionado ao VFM-WVC. Referência: VFM-
WVC /RSB

Regulação em altura motorizada até 800 mm / 31,5"
A altura do ecrã pode ser alterada para se adequar ao público,
graças ao ajuste de altura motorizado. O intervalo de movimentos
da coluna telescópica é de 800 mm.

Compatível com Surface Hub
Estão incluídos espaçadores para funcionar com o Surface Hub
de 85" da Microsoft.

Controlo com �o ou RS-232
Inclui um telecomando com �o, com funções simples para subir e
descer. Fixa-se à parte traseira do visor através de um adesivo.
Como alternativa, use um sistema de controlo para ativar o F50T
através de RS-232 e adicione posições prede�nidas e limites
superior e inferior.

Maior segurança
Se houver obstrução por baixo do ecrã à medida que for baixado,
o peso do ecrã simplesmente �ca por cima da obstrução. Não
puxa para baixo e esmaga a obstrução. Não existe um circuito
eletrónico de segurança que possa, por vezes, falhar.

ESPECIFICAÇÕES



DIMENSÕES DO PRODUTO
ver desenhos CAD

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
1112 x 422 x 376 mm/ 43,78″ x 16,61″ x 14,8″

PESO DO PRODUTO
62 kg / 136,69 lb

PESO EMBALADO
63 kg / 138,89 lb

CARGA DE TRABALHO SEGURA
95 kg

MATERIAL DE FABRICO
aço

COR
Preto mate com acabamento lacado

DIMENSÕES VESA
800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 × 600 mm 600 x
500 mm 600 × 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600
mm 400 × 400 mm 400 x 300 mm 400 × 200 mm 300 × 400 mm
300 × 300 mm Ao adicionar suportes adicionais: 200 x 200 (VFM-
W2X2TV2) 100 x 100 (VFM-W1X1TV2)

TIPO DE MOTOR
acionamento linear

VELOCIDADE DO MOVIMENTO
16 mm / 0,6" por segundo

ÂMBITO DE REGULAÇÃO EM ALTURA
800 mm / 31,5″

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo europeu, 2,5
m (8 ft) 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo inglês,
2,5 m (8 ft) 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo
australiano, 2,5 m (8 ft) 1 cabo de alimentação com conector
C7/C8 modelo americano, 2,5 m (8 ft) 1 telecomando com cabo de
1,5 m (5 ft) 4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4
parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 30 mm 4 parafusos
M8 de 50 mm 4 espaçadores de nylon com 13 mm de espessura 4
espaçadores de nylon com 20 mm de espessura

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de alimentação integrada de 110-230 V

GARANTIA
Vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE
RoHS, REEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Em
conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)
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