
VFM-WA2X2B Zwart wandarm voor �atscreen
200 x 200
vav.link/nl/vfm-wa2x2b VFM-WA2X2B EU SAP: 4886839 US SAP: 13516849

Dubbelscharnierende wandbeugel voor �atscreens van 20" tot 50"
Kabelbeheer
Bereik 39 - 402 mm (1,5 - 15,8")

De serie Beugels voor �atscreens - wandarm van Vision
wordt gekenmerkt door robuustheid en �exibiliteit. De
VFM-WA2X2B is geschikt voor elk plat lcd- of ledscherm dat
aan de achterzijde voorzien is van montagegaten met een
tussenafstand van 100 x 100 mm, 200 x 200 mm of 200 x
100 mm.

SPECIFICATIES

Tot 50"
De meeste monitoren tot 50" gebruiken VESA 100- of 200-
montagepunten, waardoor de WA2X2 geschikt is voor de meeste
van deze monitoren. Als een grotere monitor de juiste
montagepunten heeft en minder dan het veilige draagvermogen
weegt, is het veilig om deze beugel te gebruiken.

Snelle installatie
De montageplaat wordt aan de achterzijde van de monitor
bevestigd. Vervolgens klikt u de monitor in de juiste positie op de
wandarm en zet u de monitor vast met één moer.

Rotatie
Staat de wandplaat niet perfect waterpas? Geen probleem! Nadat
de monitor geplaatst is, kunt u deze nog 6° roteren en eenvoudig
waterpas zetten.

Veilig draagvermogen 20 kg
Deze beugel heeft een veilig draagvermogen van 20 kg (44,1 lb). De
robuustheid wordt ontleend aan de stalen constructie.

Kabelbeheer
Eenvoudige klemmen halen de kabels uit het zicht.

Kantelen en zwenken
-2 tot 12° kantelen en 90° zwenken. Gebruik deze beugel voor het
bevestigen van een monitor in de hoge hoek van een wachtkamer
of in een kantoor.

VESA
De VESA-standaard is gebaseerd op hoe ver de montagegaten aan
de achterzijde van de �atscreen uit elkaar staan. Montagegaten
met een tussenafstand van 200 x 200 mm worden ook wel VESA
200 genoemd en zijn geschikt voor deze beugel. Dit product is ook
geschikt voor monitoren met kleinere VESA-afmetingen (zie onder).

Vleugelschroeven
De monitor wordt met behulp van vleugelschroeven bevestigd voor
een snellere installatie van deze beugel.
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AFMETINGEN PRODUCT
zie afbeelding

AFMETINGEN MET VERPAKKING
342 x 290 x 60 mm / 13,5" x 11,4" x 2,4" (lengte x breedte x hoogte)

GEWICHT PRODUCT
2,7 kg (5,9 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING
3,12 kg (6,9 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN
20 kg / 44,1 lb

MATERIAAL
Wandplaat: 2,5 mm koudgewalst staal Monitorplaat: 2,5 mm
koudgewalst staal

KLEUR
Zwart

VESA-AFMETINGEN
200 x 200 mm 200 x 100 mm 100 x 100 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
4x M4-schroef 12 mm 4x M4-schroef 25 mm 4x M5-schroef 12 mm
4x M5-schroef 25 mm 4x M6-schroef 12 mm 4x M6-schroef 25 mm
4x M8-schroef 16 mm 4x M8-schroef 25 mm

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, RoHS, REACH


