
VFM-W4X6KIT VFM-W4X6 Tungt vægbeslag
til stående �adskærm 400×600
vav.link/da/vfm-w4x6 VFM-W4X6KIT EU SAP: 6651278

Vægbeslag, der ikke kan vippes, til store �adskærme i stående format 37-75"
Monteringspunkter op til 400 (bred) x 600 mm (høj) fra hinanden
Kraftig 100 kg / 220 lb SWL
Skærmen smækker på plads
Valgfri kamerahylde

Visions serie af Vision Fladskærm Vægbeslag er designet
af Visions udviklingsteam til professionelle AV-installatører.
Dette beslag går ikke på kompromis med noget. Det er
meget stærkt, hurtigt at installere, kan justeres, og alt er
inkluderet. VFM-W4X6 passer til alle �adskærme af typen
LCD eller LED, der har monteringshuller bag ved med en
afstand op til 400 i bredde x 600 mm i højde og
understøtter dem i stående stil.

Komponenter inkluderet:

1 x Hylde til bærbare computere til
vægmontering og gulvstandere

VFM-WLS EU SAP: 4857149 US SAP:
13557610

vav.link/da/vfm-wls

1 x

VFM-WSB EU SAP: 6990143

vav.link/vfm-wsb

1 x Vægmonteret videokonferencehylde

VFM-WVC EU SAP: 5048878 US SAP:
13557673

vav.link/da/vfm-wvc

1 x Logitech Rally 2x højttalerbeslag

VFM-WVC/RSB EU SAP: 5822103 US
SAP: 14395005

vav.link/da/vfm-wvc-rsb

Kraftig
Interaktive �adskærme er store og meget tunge. Visions VFM-
W4X6 bruger kraftigt plademetal til at bære vægten sikkert op til
SWL 100 kg / 220 lb.

Alt er inkluderet
Vision medtager alt det, du har brug for, herunder en belastning på
M5, 6 og 8 bolte i forskellige længder til at fastgøre de lodrette
arme bag på skærmen.
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SPECIFIKATIONER

VFM-WLS Hylde til bærbare computere til vægmontering og gulvstandere

VFM-WSB

Til skærme på 37-75"
Passer til de �este skærme fra 37-75"i henhold til VESA-mønster
og vægtbegrænsning.. Bemærk: Kurvede skærme understøttes ikke
af dette beslag.

Simpel installation
Et testet design giver mulighed for hurtig fastgørelse, og
opslidsede huller på vægdelen giver mulighed for justering af
nivellering efter montering.

Opfylder ADA-bestemmelserne om tilgængelighed for
handicappede
Det tynde design holder skærmen blot 34 mm / 1,3" fra væggen.
Det ser bedre ud, reducerer risikoen for at hænge fast, og eftersom
belastningen er tæt på væggen, har monteringen en meget højere
grad af sikker arbejdsbelastning.

Designet til fagfolk
Et testet design giver mulighed for hurtig fastgørelse, og
opslidsede huller på vægdelen giver mulighed for justering af
nivellering efter montering.

Smækker sikkert på plads
Skærmen smækker fast på den vandrette sektion, når skærmen
hænges på plads. Forkort plastik udtræksstængerne til en længde,
så de skjules bag skærmen. Træk udtræksstængerne nedad for at
slippe skærmen.

Ved siden af hinanden
To vandrette sektioner kan fastgøres sammen ved siden af
hinanden til videokonference med to skærme eller til anvendelse i
møblerede rum. Eller udvid den vandrette sektion, så den støtter
brede belastningspunkter på en væg.

Skjul medieafspiller
Gennemtænkt placerede VESA 100 x 100 mm huller på den
vandrette del giver plads til, at der kan fastgøres en tynd
medieafspiller bag på skærmen, så den er ude af syne.

Valgfri rotation
En roterende bærende samling kan tilføjes, hvilket giver mulighed
for, at skærmen kan drejes fra stående til liggende. Af denne årsag
kan de lodrette arme fastgøres til den vandrette skinne bagfra, så
skærmen ikke glider ned, når skærmen ændres til
stående. Varenummer: VFM-WRT [EU SAP tbc / US SAP tbc]

Valgfri hylde til bærbar computer
En valgfri hylde kan fastgøres ved �re forskellige højder i trin à 80
mm (3,1") til den vandrette del af vægbeslaget. Platformen er 450
mm (17,7") bred x 306 mm (12,0") dyb. Ved den laveste
højdeindstilling be�nder hylden sig 680 mm (26,8") under
skærmens midte. Varenummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US
SAP: 13557610] På lager i slutningen af 2019

PAKKEMÅL
860 x 320 x 60 mm / 33,8" x 12,6" x 2,4"

PRODUKTVÆGT
11,5 kg / 25,4 lb

VÆGT MED EMBALLAGE
13 kg / 28,66 lb

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
8 kg / 17,64 lb

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE
Pulverlakeret matsort

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS

PAKKEMÅL
860 x 320 x 60 mm / 33,8" x 12,6" x 2,4"

PRODUKTVÆGT
11,5 kg / 25,4 lb

VÆGT MED EMBALLAGE
13 kg / 28,66 lb

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
8 kg / 17,64 lb

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE
Pulverlakeret matsort

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS



VFM-WVC Vægmonteret videokonferencehylde

VFM-WVC/RSB Logitech Rally 2x højttalerbeslag

PRODUKTMÅL
Se tegning

STØRRELSE MED EMBALLAGE
1040 x 140 x 100 mm / 40,9″ x 5,5" x 3,9″

PRODUKTVÆGT
tba kg

VÆGT MED EMBALLAGE
4.5 kg (9.9 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Koldvalset stål 3 mm

KOMPATIBILITET
Fungerer sammen med disse Vision-beslag: VFM-W4X4 VFM-
W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-
W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (alle variationer) VFM-F40
(alle variationer)

FARVE
Sort

GARANTI
Livslang returret til forhandler

PRODUKTMÅL
Se tegning

STØRRELSE MED EMBALLAGE
930 x 70 x 20 mm (36,61" x 2,76" x 0,79")

PRODUKTVÆGT
1,08 kg (2,38 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE
1,175 kg (2,59 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Koldvalset stål 3 mm (0,12")

KOMPATIBILITET
Fungerer sammen med disse Vision-beslag: VFM-W4X4 VFM-
W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-
W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (alle variationer) VFM-F40
(alle variationer) VFM-F50 (alle variationer)

FARVE
Sort

GARANTI
Livslang garanti med returret til forhandler

DELKODE TIL SÆT
VFM-WVC / RSBKIT [EU SAP: 6353937 / US SAP: ] Sættet inkluderer
1 x VFM-WVC 1 x VFM-WVC / RSB
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