
VFM-W1X1 Wandsteun voor �at-panels
100×100
vav.link/nl/vfm-w1x1 VFM-W1X1 EU SAP: 3782314 US SAP: 12939486

VESA wandsteun voor kleine tot middelgrote LCD-monitoren
Geschikt voor monitoren met 50 x 50, 75 x 75 mm en 100 x 100 mm montagegaten
Vergrendelingsmechanisme om diefstal tegen te gaan

Deze Vision wandsteun voor �at-panels is robuust en
eenvoudig te installeren. Geschikt voor platte LCD- of LED-
schermen met een standaard VESA100-
montagecon�guratie, waarbij de montagegaten zich
maximaal 100 mm in de breedte en 100 mm in de hoogte
van elkaar bevinden Deze montagecon�guratie is van
toepassing op de meeste kleine tot middelgrote monitoren.

SPECIFICATIES

Veilig draagvermogen van 30 kg
De meeste desktopmonitoren zijn bijzonder licht. Interactieve
monitoren en touch-panels in winkelopstellingen zijn daarentegen
veel zwaarder. De VFM-W1x1 van Vision kan tot 30 kg dragen,
voldoende voor de meeste monitoren van 10" tot 34".

Ondiep
Door het dunne ontwerp wordt de monitor dicht tegen de muur
gehouden. Dat ziet er niet alleen mooier uit, maar vermindert ook
het risico dat de monitor ergens achter blijft haken. En omdat het
gewicht zich dicht bij de muur bevindt, kan de steun een hogere
belasting aan.

Eenvoudige installatie
Dankzij het bewezen tweedelige ontwerp is de con�guratie snel
bevestigd, waarbij sleufgaten aan de muurzijde de mogelijkheid
bieden om na de bevestiging het geheel waterpas te maken.

Veilig
Nadat de con�guratie is geïnstalleerd, wordt een zelfborgende
schroef aangebracht om diefstal te voorkomen.

AFMETINGEN PRODUCT
127 x 115 x 9,5 mm / 5,0 x 4,5 x 0,4″ (hoogte x breedte x diepte)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
140 x 125 x 20 mm / 5,5 x 5 x 0,8″

GEWICHT PRODUCT
0,30 kg (0,7 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING
0,35 g / 0,8 lbs

VEILIGE WERKBELASTING
30 kg (66 lbs)

CONSTRUCTIEMATERIAAL
Staal

KLEUR
Zwart

VESA-MATEN
100 × 100 mm / 4″ x 4″ 75 x 75 mm / 3″ x 3″ 50 x 50 mm / 2″ x 2″

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
Schroef 4 x M4 12 mm Schroef 4 x M5 12 mm Schroef 4 x M6 12
mm

GARANTIE
Levenslang retourneren

NORMEN
RoHS
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