
VFM-VW8X4 Videovægbeslag 800×400
vav.link/da/vfm-vw8x4 VFM-VW8X4 EU SAP: 4758642 US SAP: 13445512

Vægbeslag til skærme med monteringspunkter med en afstand op til 800 x 400 mm
Udtrækningsfunktion giver hurtig adgang og justering
Finjustering af hældning, rotation, dybde og højde
Skærme 45-80”

Det kræver omhyggelighed at justere skærme på en
videovæg, så hver eneste detalje er blevet gennemtænkt på
dette beslag for at sikre, at det kan installeres så hurtigt
som muligt og giver mulighed for nøjagtig justering.

SPECIFIKATIONER

Minimal brug af værktøj
Hvor det er muligt anvender Vision �ngerskruer, der gør
installationen betydelig hurtigere og hjælper med hurtigere
justering.

Skruer til fastgørelse af skærm
Vision inkluderer �ere skruestørrelser end andre producenter for at
sikre, at du får skærmen op på væggen så hurtigt som muligt hver
gang.

Udtrækningsfunktion
Med et let tryk på skærmen frigives saksemekanismen, der trækker
skærmen ud mod dig. Plastiktænger medfølger, som skal bruges,
når du er færdig, for at undgå tilfældig udtrækning af skærmen.

Hurtig frigivelse
Fastgør de lodrette arme bag på skærmen, og sænk derefter
samlingen ned på vægbeslaget. Den smækker på plads. Den
fjernes ved at trykke på håndtaget til hurtig frigivelse.

Hældning
Justér hældningen med -2 til 4° med skruer placeret øverst på de
lodrette skærmarme.

Rotation og højde
Justér rotationen med -3 til 3° med skruer, der også er placeret
øverst på skærmarmene.

Dybdejustering
Dybden af hver side kan justeres uafhængigt med en hex-nøgle på
siden af de lodrette skærmarme.

45-80″ skærme
Passer til alle �adskærme af typen LCD eller LED, der har
monteringshuller bag ved med en afstand op til 800 i bredde x 400
mm i højde.

Dybde
Minimumsdybden er 95 mm (3,7″), og når skærmen trækkes ud,
bliver den 285 mm (11,2″).

Låsbar
Den smækker på plads og kan låses med en hængelås (ikke
inkluderet) for at give yderligere sikkerhed.
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PRODUKTMÅL
870 x 524 x 95-285 mm / 34,3″ x 20,6″ x 3,7-11,2″ (højde x bredde x
dybde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
947 x 271 x 138 mm / 37,28″ x 10,67″ x 5,43″

PRODUKTVÆGT
11,08 kg (24,43 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE
12,42 kg (27,38 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
70 kg (154 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål (3,0 mm varmvalset plade; 2,5 mm varmvalset plade; 2,0 mm
koldvalset plade)

FARVE
Sort

VESA-STØRRELSER
800 x 400 mm 600 × 400 mm 500 x 400 mm 400 × 400 mm 400 x
300 mm 400 × 200 mm 300 × 400 mm 300 × 300 mm 200 × 400
mm 200 × 200 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M5 14 mm (0,55″) skruer 4 x M5 25 mm (1″) skruer 4 x M6 14
mm (0,55″) skruer 4 x M6 30 mm (1,2″) skruer 4 x M8 20 mm (1″)
skruer 4 x M8 30 mm (1,2″) skruer

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS, REACH, UL
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