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Wandsteun voor grote �at-panels waarvan de montagepunten zich maximaal 800 x 400 mm van elkaar
bevinden
Robuuste con�guratie met een veilig draagvermogen van 130 kg voor interactieve �at-panels
Vergrendelingsmechanisme om diefstal tegen te gaan

De Vision -serie van wandsteunen voor �at-panels wordt
gekenmerkt door robuustheid en �exibiliteit. De VFM-W8X4
is geschikt voor elk plat LCD- of LED-scherm met aan de
achterzijde montagegaten die zich maximaal 800 mm in de
breedte en 400 mm in de hoogte van elkaar bevinden.

SPECIFICATIES

Veilig draagvermogen van 130 kg.
Interactieve �at-panels zijn groot en bijzonder zwaar. De Vision
VFM-W8x4 maakt gebruik van 3 mm dik plaatmetaal om het
gewicht van deze monitoren te kunnen dragen.

Universeel
Geschikt voor de meeste �at-panels van 47 tot 90“, waaronder:
Promethean ActivPanel 65, 75, en het 86″ model. Opmerking: 70″
modellen met 400 x 600 mm montagepunten zijn niet inbegrepen.
Sahara Clevertouch -serie tot en met 75″ Microsoft Surface Hub
55“ met 400 x 400 mm montagepunten.

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 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, worden zelfborgende
schroeven aangebracht om te voorkomen dat het geheel van de
wandbeugel kan worden gehaald.
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AFMETINGEN PRODUCT
850 x 424 x 36 mm / 33,5 x 16,7 x 1,4″ (hoogte x breedte x diepte)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
870 x 235 x 50 mm / 34,5 x 9,2 x 2,0″

GEWICHT PRODUCT
4,2 kg (9,3 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING
4,4 kg / 9,7 lbs

VEILIGE WERKBELASTING
130 kg (286 lbs)

CONSTRUCTIEMATERIAAL
Staal

KLEUR
Zwart

VESA-MATEN
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″ (voor
Microsoft Surface Hub 55”) 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″

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
Schroef 4 x M5 16 mm Schroef 4 x M6 16 mm Schroef 4 x M6 25
mm (meegeleverd vanaf juli 2018) Schroef 4 x M8 16 mm Schroef
4 x M8 25 mm (meegeleverd vanaf juli 2018)

GARANTIE
Levenslang retourneren

NORMEN
RoHS


