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De BT8310 is ontworpen om zo snel en eenvoudig mogelijk
videowanden te installeren, in een ongelimiteerd aantal
horizontale en verticale configuraties. Deze modulaire
videowand-beugel is uitgerust met een pop-in, pop-out systeem
dat snelle toegang tot de achterzijde van gemonteerde schermen
biedt en zo bediening en onderhoud vergemakkelijkt. De 8-punt
fijnafstelling (micro-adjustment) zorgt voor een exacte en
eenvoudige uitlijning van elk scherm.

TECHNISCHE GEGEVENS
Aanbevolen schermgrootte

42" - 75"

Draagvermogen

70kg

VESA®-compatibiliteit standaard

200 x 100 tot 400 x 400

VESA®-compatibiliteit met inbegrepen adapters
Diepte gesloten
Diepte open

tot 600 x 400*

101mm* (+/-7mm met fijnafstelling)
293mm* (+/7mm met fijnafstelling)

Schermhoogteverstelling

+15mm

KENMERKEN
 Het modulaire montagesysteem biedt een ongelimiteerd aantal configuraties
 Geschikt voor zowel horizontale als verticale installaties
 Door het pop-in, pop-out systeem is de achterkant van de schermen snel toegankelijk
 Met gereedschapsloze fijnafstelling op 8 punten voor een naadloze display-uitlijning
 Geschikt voor zowel wand- als paalbevestiging
 Geïntegreerd kabelbeheer voor een nette installatie
 Scherm-specifieke montagesjablonen (apart verkrijgbaar) verkorten de installatietijd
drastisch doordat metingen en berekeningen ter plaatse niet langer nodig zijn

 De perfecte oplossing voor schermen die in een wand ingebouwd worden
 Vergendelingskit (BT8310-LK) om ongewenst opengaan te vermijden is apart verkrijgbaar
 Veiligheidsschroeven helpen onbevoegde verwijdering van schermen voorkomen
 BT7564-adapterarmen (hieronder afgebeeld) voor VESA 600 x 400-schermen
zijn standaard inbegrepen

 Bevestigings- en montageschroeven zijn inbegrepen
*Let op: bij gebruik van de inbegrepen adapterarmen voor VESA 600 x 400-schermen zal de totale diepte van het product met
6mm toenemen, voor een totale diepte van 107mm, of 299mm wanneer in open positie (+/-7mm fijnafstelling).

Het modulaire montagesysteem maakt een
ongelimiteerd aantal configuraties mogelijk

Druk om te openen en sluiten voor een
snelle en eenvoudige toegang tot de
achterzijde van de schermen

B-TECH PROFESSIONAL

Met fijnafstelling op 8 punten voor een
naadloze display-uitlijning

Interface-adapters voor VESA 600 x 400 zijn
standaard inbegrepen

Voor meer informatie ga naar www.btechavmounts.com

TECHNISCHE TEKENINGEN

Scherm-specifieke montagesjablonen (spacers)

B-TECH AV MOUNTS

Montage met sjabloon - portret

Voor deze beugel zijn montagesjablonen beschikbaar die lastige berekeningen en giswerk verleden tijd
maken. De sjablonen kunnen apart besteld worden en zijn scherm-specifiek voor alle populaire merken
zoals LG, Samsung, Philips, Sharp en NEC. Om erachter te komen welk montagesjabloon van toepassing is,
ga naar onze website www.btechavmounts.com/BT8310 of scan de QR-code hieronder.

Montage met sjabloon - landschap

*

6mm

**

Interface-armen staan
op het laagste punt.
Hoogteverstellingsbereik: +12mm

6mm

VESA 600x400
ADAPTERARMEN

400mm

522mm

542mm

490mm

VESA 600x400
ADAPTERARMEN

Ø6.4mm
Ø8.4mm

25mm

25mm

489mm

400mm

600mm

400mm

200mm

620mm

293mm (±1.5mm tolerantie)
(+/-7mm fijnafstelling)

101mm (±1.5mm tolerantie)
(+/-7mm fijnafstelling)

557mm

42.3mm

20mm

ADAPTERARMEN

INTERFACE-ARM

VOORAANZICHT MET
489mm
ADAPTERARMEN
426mm

ZIJAANZICHT
GESLOTEN

ZIJAANZICHT
OPEN

379mm
300mm
252mm

BESTELREF.:

Zwart

BT8310/B

EAN-CODE:
5019319079985

ACCESSOIRES EN GERELATEERDE PRODUCTEN
BT8310-LK

BT7807

261mm

KLEUR:

214.5mm

VERZENDINFORMATIE

440mm

AANTAL HOOFDKARTONS:

AANTAL BINNENKARTONS:

GEWICHT HOOFDKARTON:

VOLUMEN HOOFDKARTON:

1

0

15kg

0.054m3

220.5mm

255mm

*Totale diepte neemt toe24mm
tot 107mm (+/-7mm fijnafstelling) bij gebruik van VESA 600 x 400-adapters
**Totale diepte neemt toe tot 299mm (+/-7mm fijnafstelling) bij gebruik van VESA 600 x 400-adapters

BT7850

Ø5mm
Ø8.5mm

BT7565 / BT7566

13mm

11.8mm

554mm
600mm
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48mm

620mm

Vergrendelingskit voor BT8310 &
BT8310XL om het ongewenst opengaan
van de beugel te vermijden

Plafond/vloerbevestiging voor zware
installaties voor twee Ø50mm-palen

B-TECH PROFESSIONAL

050mm-paal
beschikbaar in 0.25m, 0.5m, 1m, 2m en 3m

Interface-adapterarmen om VESA-maat
te verhogen

Voor meer informatie ga naar www.btechavmounts.com

