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Draagbare zware vloerstandaard
Voor grote �atscreens van 47-100"
Hoogteafstelling 680 mm (26,8″)
Hoekbeugels voor optionele installatie in kioskstijl
Afneembare wielen voor niet-draagbare variant
Afneembare achterpoten om tegen muren te laten rusten

Op zoek naar een manier om uw dure en zware interactieve
�atscreen veilig te ondersteunen en te verplaatsen? De
F51T-vloerstandaard van Vision is stabiel, sterk en laat zich
gemakkelijk rollen.

De F51T kan ook worden omgezet in een vrijstaande, niet-
draagbare vloerstandaard die geschikt is voor tijdelijke of
gehuurde AV-installaties.

Met handmatige hoogteafstelling waarmee de standaard
kan worden verhoogd zodat zelfs verre toehoorders de
presentatie duidelijk over de hoofden van het publiek heen
kunnen zien, of kan worden verlaagd zodat jonge kinderen
er in een leeromgeving mee bezig kunnen zijn.

Voor het ontwerpen, bouwen en installeren van deze
producten is specialistische kennis nodig. Vision heeft
uitgebreide ervaring met het bouwen en verkopen van vele
duizenden vloerstandaarden en we hebben een ontwerp
ontwikkeld waardoor ze betrouwbaar zijn in gebruik en
gemakkelijk en snel te installeren en te onderhouden zijn.
We geloven er zo in dat we ze ondersteunen met een
levenslange garantie.

Veilig draagvermogen van 95 kg
De F51T maakt gebruik van zware componenten om het gewicht
te dragen.

Alle onderdelen in één doos
Voor de F51T zitten alle componenten - inclusief de wandbeugel
en de wielmontage - in één doos. We hebben de verpakking
robuust gemaakt om bestand te zijn tegen de ontberingen van het
vervoer naar de locatie.

Hoekbeugels kiosk inbegrepen
De monitorbeugel kan in een hoek van 45° worden bevestigd voor
gebruik in een kiosk, maar houd er rekening mee dat het veilig
draagvermogen van de monitor bij gebruik van deze beugels wordt
verlaagd tot 50 kg (110 lb).
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Antikantelfunctie
Om echte stabiliteit te waarborgen, hebben we de standaard op de
maximale hoogte ingesteld met een belasting van 100 kg (220 lb)
en alle vier de wielen vergrendeld. Het kantelpunt is 16° van links
naar rechts of van voren naar achteren, wat betekent dat het
apparaat voldoet aan de strenge UL 1678-stabiliteitseisen.
Opmerking: dit is alleen gedaan voor testdoeleinden. Probeer dit
niet zelf.

Wielen van 4"
De zwenkwielen van 100 mm (4") van medische klasse glijden over
oneffenheden, zodat de standaard eenvoudig te verplaatsen is,
zelfs op hoogpolig tapijt. De grote wielen verminderen het trillen
van uw dure AV-apparatuur. Alle wielen kunnen worden
vergrendeld.

Alles uit het zicht
Dankzij de royale kabelinvoergaten kunnen kabels snel en
eenvoudig worden weggeleid. De voor- en achterafdekking kunnen
worden verwijderd, zodat eindgebruikers gemakkelijk bij alles
kunnen wat ze nodig hebben. Er is ook voldoende ruimte om
kabels, mediaspelers, mini-pc's en stroomverdeelborden in de
kolom te verbergen. 

VESA 800 x 600
Dit product wordt geleverd met de krachtige 800 x 600-
wandbeugel van Vision, die geschikt is voor de meeste
grootformaat �atscreens van 47-100", afhankelijk van het VESA-
patroon en de gewichtslimiet. Als uw monitor een alternatief VESA-
patroon heeft, zijn de andere krachtige wandbeugels van Vision
(VFM-W4X4, VFM-W6X4 of VFM-W10X6) ook geschikt voor de
F50T-standaard.

Ondersteunt kleine monitoren
Als u een kiosktoepassing hebt waarbij u kleinere monitoren moet
monteren, dan kunt u de meegeleverde beugel vervangen door een
van de kleinere beugels van Vision van 200 x 200 (VFM-
W2X2TV2) of 100 x 100 (VFM-W1X1TV2).

Deze kunnen verticaal of in een hoek van 45° worden bevestigd.

Liggend of staand
Al deze VESA-montageopties ondersteunen staande of liggende
positie.

Optionele laptopplank
De optionele plank kan op vier verschillende hoogten in stappen
van 80 mm (3,1") op het horizontale deel van de wandbeugel
worden bevestigd. Het plankplatform is 450 mm (18") breed bij
306 mm (12") diep. Bij de laagste hoogte-instelling bevindt de
plank zich 680 mm (27") onder het midden van het scherm.
Onderdeelnummer: VFM-WLS

Optionele plank voor videoconferenties
De optionele plank voor videoconferenties wordt in het midden
boven of onder de monitor bevestigd. Deze is geschikt voor
camera's zoals de Logitech Rally* of Meetup, Yamaha YVC-1000 of
basisstations van de Barco Clickshare CSE-200. Dankzij de
VESA100-gaten op het verticale deel kunnen boven of onder de
monitor extra producten, zoals iPad-behuizingen, worden
bevestigd. Onderdeelnummer: VFM-WVC
* Logitech Rally-luidsprekers kunnen met een extra beugel aan de
VFM-WVC worden bevestigd. Onderdeelnummer: VFM-WVC /RSB

Hoogteafstelling 680 mm (26,8″)
De hoogte van de monitor kan worden aangepast aan het publiek.
Het bewegingsbereik van de telescopische kolom is 680 mm
(26,8″).

Geschikt voor de Surface Hub
Voor gebruik met de 85" Surface Hub van Microsoft worden
afstandsstukken meegeleverd.

Niet-draagbare variant
We weten dat gebruikers soms een niet-draagbare, vrijstaande
oplossing nodig hebben, dus verwijder gewoon de wielen en
monteer de stelvoeten. De poten hebben een laag pro�el om
struikelgevaar te verminderen.

Geoptimaliseerd voor beurzen
Op beursstands is vaak de ruimte schaars en de achterwand is niet
stevig genoeg. Door de wielen en achterste poten te verwijderen,
kan de monitor veilig tegen de achterwand worden geplaatst
zonder de wand te belasten.

SPECIFICATIES



AFMETINGEN PRODUCT
Zie tekening

AFMETINGEN MET VERPAKKING
1112 x 422 x 376 mm/ 43,78″ x 16,61″ x 14,8″

GEWICHT PRODUCT
56 kg (123,46 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
57 kg (125,66 lb)

VEILIGE WERKLAST
95 kg

MATERIAAL
Staal

KLEUR
Gepoedercoat mat zwart

VESA-AFMETINGEN
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 Door extra beugels toe te voegen: 200 x 200 (VFM-
W2X2TV2) 100 x 100 (VFM-W1X1TV2)

BEREIK HOOGTEAFSTELLING
800 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4x M5-schroef 16 mm 4x M6-schroef 16 mm 4x M6-schroef 25 mm
4x M8-schroef 30 mm 4x M8-schroef 50 mm 4x nylon
afstandsstukken 13 mm 4x dik nylon afstandsstuk 20 mm

GARANTIE
levenslang retourneren

NORMEN
RoHS, AEEA Conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor
gehandicapten)
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