
VFM-W8X4 Vægbeslag til �adskærme
800×400
vav.link/da/vfm-w8x4 VFM-W8X4 EU SAP: 3782117 US SAP: 12939488

Vægbeslag til store �adskærme med monteringspunkter med en afstand op til 800 x 400 mm
Kraftig 130 kg SWL til interaktive �adskærme
Låse- og antityverimekanisme

Visions serie af �adskærmsbeslag er robuste og �eksible.
VFM-W8X4 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.

SPECIFIKATIONER

SWL 130kg
Interaktive �adskærme er store og meget tunge. Visions VFM-
W8x4 bruger tungt, tyndt metal med en tykkelse på 3 mm for at
kunne håndtere disse skærmes vægt.

Universel
Det passer til de �este skærme fra 47-90”, herunder: Prometheans
ActivPanel 65, 75, og 86” modellen. Bemærk: Gælder ikke 70”
modeller, der bruger 400 x 600. Saharas Clevertouch -serie til og
med 75” Microsofts 55″ Surface Hub, der bruger 400 x 400 mm
monteringspunkter.

Flad
Det tynde design holder skærmen tæt på 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.

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

Sikker
Når den først er monteret, fastgøres låseskruer for at forhindre, at
monteringen løftes af vægbeslaget.
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PRODUKTMÅL
850 x 424 x 36 mm / 33,5″ x 16,7″ x 1,4″ (højde x bredde x dybde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
870 x 235 x 50 mm / 34,5″ x 9,2″ x 2,0″

PRODUKTVÆGT
4,2 kg (9,3 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE
4,4 g (9,7 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
130kg (286 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE
Sort

VESA-STØRRELSER
800 x 400 mm / 31,5″ x 15,7″ 600 × 400 mm / 23,6″ x 15,7″ 500 x
400 mm / 19,7″ x 15,7″ 400 × 400 mm / 15,7″ x 15,7″ (til 55”
Microsoft Surface Hub) 400 x 300 mm / 15,7″ x 11,8″ 400 × 200
mm / 15,7″ x 7,9″ 300 × 400 mm / 11,8″ x 15,7″ 300 × 300 mm /
11,8″ x 11,8″ 200 × 400 mm / 7,9″ x 15,7″ 200 × 200 mm / 7,9″ x 7,9″

MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M5 16 mm skruer 4 x M6 16 mm skruer 4 x M6 25 mm skruer
(inkluderet fra juli 2018) 4 x M8 16 mm skruer 4 x M8 25 mm
skruer (inkluderet fra juli 2018)

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS


