FVW3355 Videowall
vloerstandaard 3x3

Artikelnummer (SKU)
Kleur

7933550
Zwart

Belangrijke voordelen
•
•
•
•
•

Makkelijk te installeren en onderhouden
Snel te installeren
Eenvoudig op X-Y-Z-as uit te lijnen
Oplossing voor iedere conﬁguratie
TÜV-5 gecertiﬁceerd

Wil je je 3x3 videowall in een vrijstaande omgeving
plaatsen? Vogel's heeft een complete kit samengesteld
voor een professionele vloerstandaard-oplossing. Deze
videowall vloerstandaard kit is geschikt voor LCD displays
van 55 inch met een gewicht van max. 45 kg/display. Dit
modulaire systeem is gemakkelijk en snel te installeren.
Combineer de vloerstandaard basis en dwarsbalk met
de PUC 29 palen, display interface platen en display
interface strips, en creëer hiermee je perfecte videowall.
Met de speciaal ontworpen (3D) interface strips, kan je
elk scherm eenvoudig uitlijnen op de X, Y en Z-as. Ook na
installatie blijven de schermen goed toegankelijk voor het
verrichten van onderhoud. Videowall vloerstandaard 3x3
Display grootte: 55 inch Montage: 3335 mm x 400 mm Max.
gewicht: 45 kg / display Kit bevat: • 2x PFF 7920, Videowall
vloerstandaard basis • 1x PFA 9130, Dwarsbalk, 1500 mm • 2x
PUC 2927 Buis 2700 mm • 9x PFB 3433 Display interface plaat •
9x PFS 3504 Display interface strip 3D
Precisie met gemak, voor een naadloze installatie Wanneer
je geen mogelijkheid hebt je 3x3 videowall aan de wand
te plaatsen dan biedt Vogel’s de oplossing om je videowall
te bevestigingen met een vloerstandaard-oplossing. Dit
kan met het modulaire Connect-it systeem. Combineer de
vloerstandaard basis en dwarsbalk met Connect-it PUC 29
palen, een of meerdere display interface platen en display
interface strips en creëer hiermee een naadloze en perfecte
videowall. Met installatiegemak in gedachte heeft Vogel’s
een unieke verstelbare vloerstandaard ontworpen. Deze
vloerstandaard maakt het mogelijk om een PUC 29 paal
perfect verticaal te monteren. In deze vloerstandaard zitten
tevens verstelbare pootjes die het mogelijk maakt om je
vloerstaander perfect horizontaal te zetten. Hoe makkelijk is
dat? De display interface strips die gebruikt worden bij het
bevestigen van videowalls zijn maximaal instelbaar, deze
strips kunnen in 3 richtingen versteld worden (3D). Met deze
3D displays interface strips kan een geheel naadloze en
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
FVW3355
Artikelnummer (SKU)
7933550
Kleur
Zwart
EAN enkele doos
8712285338540
Hoogte
2790
Breedte
3335
Diepte
1000
TÜV-gecertiﬁceerd
Ja
Garantie
5 jaar
Max. laadgewicht (kg)
45
Max. horizontaal gatenpatroon 3335
(mm)
Max. grootte beeldscherm
55
(inch)
Max. verticaal gatenpatroon
400
(mm)
Min. grootte beeldscherm (inch) 55
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