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BT5950

Ø38MM-PAALADAPTER
VOOR SYSTEM 2 Ø50MMPLAFONDBEUGELS

De BT5950 is een paaladapter uit B-Tech's System V-gamma, een
assortiment van componenten voor plafondbevestiging van
CCTV- en andere apparaten. De adapter maakt BT5935 ø38mmpalen compatibel met gespecialiseerde bevestigingen uit het
System 2-gamma voor schuine plafonds, gordingen, balken,
liggers en spanten. In combinatie met compatibele beugels en
paalringen van B-Tech kunnen CCTV-domecamera's en andere
AV-apparatuur zoals flatscreens 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

78.5mm x 48.6mm

Kleur

Wit

KENMERKEN
 Paaladapter om System 2-plafondbeugels aan System V-palen
te bevestigen
 Ideaal voor gebruik met System 2-beugels zoals BT7808, BT7012,
BT7017 & BT7825
 Het 4mm robuuste staal kan aanzienlijke lasten dragen, met
minimale beweging
 Meerdere verstelschroeven maken fijnafstelling van de paal
mogelijk voor een perfecte hellingshoek van de paal
 Kabels kunnen door de palen en adapter lopen
 Veiligheidsboutgat verzekert een zekere connectie met System
V-beugels en plafondbeugels
 Creëer een verscheidenheid aan CCTV-plafondinstallaties met
behulp van componenten uit het System V-gamma

Het 4mm robuust staal kan aanzienlijke
lasten dragen met minimale beweging

Paal-adapter om System 2-plafondbeugels
aan System V-palen te bevestigen

B-TECH PROFESSIONAL

Ideaal voor gebruik met System 2-beugels
zoals BT7808, BT7012, BT7017 & BT7825

Veiligheidsbout en verstelschroeven zorgen
voor een stevige bevestiging van de
adapter aan palen en de plafondbeugel

Voor meer informatie ga naar www.btechavmounts.com
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78.5mm

48.6mm

KLEUR:

BESTELREF.:

Wit

BT5950/W

BT5935

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

5019318304095

EAN-CODE:

B-TECH PROFESSIONAL
17mm

17mm

78.5mm

17mm

17mm

9mm THRU ALL

VOORAANZICHT

20

# hoofdkartons:

BT5910
BT8311

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

9mm THRU ALL

9mm THRU ALL

41.6mm

48.6mm

# binnenkartons:

0

9mm THRU ALL

ZIJAANZICHT

41.6mm

BOVENAANZICHT

VERZENDINFORMATIE

6.60kg

gewicht hoofdkartons:

BT7808
BT8311

Plafond/wandbeugel met kanteling
maakt het mogelijk palen te bevestigen aan
platte of schuine plafonds

0.009m3

volume hoofdkartons:

ACCESSORIES AND
GERELATEERDE
PRODUCTEN
RELATED PRODUCTS

BT7017

I-profiel- / draagbalkbeugel maakt het
mogelijk paalinstallaties aan I-profielen
te bevestigen

Voor meer informatie ga naar www.btechavmounts.com
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