B-TECH AV mounts
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BT8390-WFK2

MOCOWANIE
ŚCIENNE DLA SZYNY
SYSTEM X
BT8390-WFK2 to mocowanie przeznaczone do mocowania
szyny montażowej BT8390 podczas instalacji ścian video lub
innych konstrukcji wieloekranowych. Większy niż z modelu
WFK1 dystans od ściany pozwala na wyśmienity montaż
ramion z mikro regulacją, z funkcją pop-out lub dla ramion
przeznaczonych dla ekranów typu XL.

SPECYFIKACJA
Zgodne z dowolnymi ramionami montażowymi Systemu X
Dystans od ściany (do frontu szyny):

49mm

Kolor mocowania:

Czarny

Ilość mocowań w opakowaniu:

1szt

Ilość potrzebnych mocowań w zależności od długości szyny
(instalacje poziome):*
Długość szyny

Ilość

0 - 2000mm

2szt

2001 - 3500mm

3szt

3501 - 5500mm

4szt

5501 - 7750mm

5szt

7751 - 8500mm

6szt

*Użyj konfiguratora online dostępnego na naszej stronie w celu łatwego zaprojektowania
konstrukcji i wymaganych ilości poszczególnych elementów
https://www.btechavmounts.com/systemx-configurator

WAŻNIEJSZE CECHY
 Zaprojektowane do ściennego mocowania szyny BT8390
 Również zdają egzamin przy instalacjach na wysięgnikach
 Zwiększona głębokość mocowania pozwala używać ramiona do
monitorów z funkcją pochylenia (tilt)
 Schludny montaż dzięki zastosowaniu śrub z łbem stożkowym
 W zestawie ze wszystkimi akcesoriami montażowymi

WFK3
19mm Depth

WFK1
5mm Depth

Śruby z łbem stożkowym pozwalają na
estetyczny montaż

W zestawie ze wszystkimi
akcesoriami montażowymi

B-TECH PROFESSIONAL

Mogą zostać użyte również do ścian video
mocowanych na wysięgnikach

Są również dostępne inne alternatywne
mocowania, np. BT8390-WFK1
lub BT8390-WFK3

Więcej informacji: pmika@btechavmounts.com

SS-V2.1-BT8390-WFK2-190221-PL

178mm
14mm
24mm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

kolor:

BT8390-WFK2/B

symbol:

5019318501272

kod EAn:

bt8390-030/050/070/150/175/200

Szyna montażowa to solidny, estetyczny i
funkcjonalny profil aluminiowy,
możemy ją zamocować do kolumn
lub do wysięgników

B-TECH PROFESSIONAL
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ILOŚĆ OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH:

BT8390-WFK1

Model oznaczony symbolem WFK1
pozwala na mocowanie ścienne dla
instalacji wymagających małego dystansu
od ściany

178mm
61mm

61mm

m
126mm
100mm
60mm
19mm

WIDOK Z PRZODU

BT8390-VESA800F

Do mocowania dużych ekranów
przewidziano ramiona z VESA 800
(pionowo)

B-TECH AV mounts

Czarny

60mm
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WIDOK Z BOKU

Original design by b-tech - Registered community design No.: 002741256-0029

ILOŚĆ OPAKOWAŃ WEWN:
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO:
OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA ZBIORCZEGO:

0

15.5kg

0.059m3

AKCESORIA I PRODUKTY POWIĄZANE

BT8390-VESA400MAP

Te ramiona posiadają najlepszą
funkcjonalność z możliwych: mikro
regulację dla precyzji oraz pop-out dla
wygody

Więcej informacji: pmika@btechavmounts.com

