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BT5924

EXTERNE
PAALVERBINDER
VOOR Ø38MM-PALEN
De BT5924 maakt deel uit van het System V-gamma van B-Tech,
een assortiment van componenten voor plafondbevestiging
van CCTV- en andere apparaten. Deze paalverbinder laat toe
om een System V-installatie te verlengen door de uiteinden
van BT5935 ø38mm-palen stevig te verbinden. In combinatie
met compatibele beugels en paalringen van B-Tech kunnen
CCTV-domecamera's en andere AV-apparatuur zoals schermen
gemonteerd worden. Zo laat het System V-gamma toe om
plafondmontageoplossingen op maat te creëren die aan
specifieke behoeften van gebruikers voldoen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Externe afmetingen

150mm x 48mm

Interne diameter

Ø40.4mm

Kleur

Wit

KENMERKEN
 Maakt een solide externe verbinding mogelijk van 2x BT5935
Ø38mm-palen om System V-installaties te verlengen
 Het 4mm robuuste staal kan aanzienlijke lasten dragen, met minimale
beweging van gemonteerde palen
 Meerdere verstelschroeven maken fijnafstelling van de paal
mogelijk voor een perfecte hellingshoek van de paal
 Kabels kunnen doorheen de palen en verbinder lopen
 Veiligheidsbout zorgt voor een veilige installatie van AV-apparatuur
 Creëer een verscheidenheid aan CCTV-plafondinstallaties met
behulp van componenten uit het System V-gamma

Kan direct aan BT5935 Ø38mm-palen
bevestigd worden

Het 4mm robuust staal kan
aanzienlijke lasten dragen

B-TECH PROFESSIONAL

Veiligheidsboutgaten zorgen voor een
veilige verbinding met System V-palen

Maakt een solide externe verbinding
mogelijk van twee BT5935 Ø38mm-palen
om System V-installaties te verlengen

Voor meer informatie ga naar www.btechavmounts.com
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48mm

KLEUR:

BESTELREF.:

Wit

BT5924/W

BT5935

38mm-palen
Beschikbaar in lengtes van 1m en 2m

5019318304064

EAN-CODE:

B-TECH PROFESSIONAL
150mm

32mm

ZIJAANZICHT

20

# hoofdkartons:

BT5920
BT8311

Vaste plafondbeugel
Om BT5935 38mm-palen aan het plafond
te bevestigen

B-TECH AV MOUNTS

© 2021 B-Tech International Design & Manufacturing Ltd. Alle rechten voorbehouden.
De informatie in dit specificatieblad weerspiegelt de huidige technische specificaties op het moment van drukken. Wij behouden het recht om de technische of fysieke specificaties zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen. De naam en het logo van B-Tech zijn gedeponeerde handelsmerken van B-Tech International Design & Manufacturing Ltd.
Alle andere merken en producten zijn handelsmerken van hun respectievelijk eigenaars. Alle afbeeldingen en symbolen van B-Tech zijn het exclusieve eigendom van B-Tech International Design & Manufacturing Ltd.
B-Tech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door onjuiste installatie of montage op onstabiele constructies. Elke reproductie of heruitzending of heruitgave van enig deel van
dit specificatieblad is ten strengste verboden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door B-Tech International Design & Manufacturing Ltd. E&OE

TECHNICAL DRAWINGS
TECHNISCHE
TEKENINGEN

40.4mm

44mm

BOVENAANZICHT

VERZENDINFORMATIE

#binnenkartons:

0

7.2kg

gewichthoofdkartons:

BT5910
BT8311

Beugel voor dome-bewakingscamera
Caroussel-bevestiging voor kleine tot
middelgrote CCTV-domecameras

0.014m3

volumehoofdkartons:

GERELATEERDE PRODUCTEN

BT5950

38mm-paaladapter voor System 2
Om Ø38mm-palen aan Ø50mm-palen van
B-Tech's System 2- gamma te bevestigen

Voor meer informatie ga naar www.btechavmounts.com

