
VFM-W4X4TV/2 Vægbeslag, der kan vippes,
til �adskærm 400×400
vav.link/da/vfm-w4x4tv-2 VFM-W4X4TV/2 EU SAP: 6333311 US SAP: 14556641

Vægbeslag, der kan vippes, til store �adskærme 32-65"
(i henhold til VESA-mønster og vægtbegrænsning)
Monteringspunkter op til 400 (bred) x 400 mm (høj) fra hinanden
Let 60 kg/ 132 lb SWL
Låsbar

Visions VFM-W4X4TV/2-vægbeslag til store �adskærme er
designet til prisfølsomme installationer, hvor der ikke
kræves smarte funktioner. For at ramme den rigtige pris og
let montering har vi forenklet designet og fået
omkostningerne ned ved at reducere den anvendte mængde
materialer, men uden at gå på kompromis med robusthed
og pålidelighed.

Det passer til enhver LCD-�adskærm eller LED-skærm fra 32
til 65 tommer med bagerste monteringshuller op til 400 x
400 mm fra hinanden med en maksimal vægt på 60 kg. Alt,
hvad en montør har brug for til at placere skærmen på
væggen, er inkluderet i kassen.

Fleksibel montering
Det er hurtigt at montere VFM-W4X4TV/2-holderen takket være et
gennemprøvet design med slidsede huller på den vandrette del for
at lette fastgørelse på gipsvæg og vandret justering.

Alt inkluderet til montering
Vision kommer alt, hvad montøren har brug for, i VFM-W4X4TV/2-
pakken, inklusive en samling M5, 6 og 8 bolte i forskellige længder
til fastgørelse af de lodrette arme bag på skærmen.

Sikker arbejdsbelastning på 60 kg
VFM-W4X4TV/2-holderen kan bære �adskærme, der vejer op til 60
kg (132 lb).

Passer til skærme på 32 til 65 tommer
Passer til de �este skærme med en størrelse fra 32 til 65 tommer,
alt efter VESA-mønster og -vægt. Beslaget er ikke egnet til buede
skærme.

Opfylder ADA-bestemmelserne om tilgængelighed for
handicappede
Det slanke design gør, at skærmen kun rager 49 mm (1,9") ud fra
væggen, hvilket både ser bedre ud, reducerer faren for at hænge
fast og giver en højere, sikker arbejdsbelastningsgrad samt
opfylder ADA-reglerne.

Sammenklappelig ramme
Den del, der fastgøres til væggen, er forsamlet for at reducere
ujævn montering. Den kan foldes ud på få sekunder til brug.

Låse på plads
Når skærmen er monteret, vil låsearme glide op for at forhindre, at
skærmen løftes ud af beslaget af opportunistiske tyve. Quick-
release-snore trækkes ned for at låse op.

15° hældning
Vippemekanismen hælder 3° op eller 12 ° ned. Den nemme
justering gør det nemt at indstille den bedste synsvinkel.

Åben arkitektur
Vægpladens åbne midte tillader, at kabler nemt kan føres ind i
væggen, alt sammen skjult bag skærmen.

Låsbar
Der er huller til at fastgøre skærmen med en hængelås (medfølger
ikke).
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SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL
445 x 431 x 49 mm/ 17,5″ x 17,0″ x 1,9″ (bredde x højde x dybde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
450 x 122 x 64 mm/ 17,7" x 4,8" x 3,4"

PRODUKTVÆGT
1,86 kg (4,1 lb)

VÆGT INKL. EMBALLAGE
2,1 kg (4,63 lb)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
60 kg (132 lb)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Koldvalset stål 2 mm (0.08")

FARVE
Pulvermalet sort

VESA-STØRRELSER
400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x
300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M5 14 mm skruer 4 x M6 14 mm skruer 4 x M6 30 mm skruer 4
x M8 30 mm skruer 4 x M8 50 mm skruer

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
Overholder RoHS, ADA-bestemmelserne (de amerikanske
bestemmelser om tilgængelighed for handicappede)


