
PRODUCTLEAFLET

Wandlift

052.7500052.7500  Wandlift voor touch screens max.100 kgWandlift voor touch screens max.100 kg

Veilig en luxe
De 052.7500 is de elektrische wandlift voor uw touchscreen waarmee u, met een druk op de knop, het touchscreen voor iedere
gebruiker op de juiste hoogte brengt. Naast dit ergonomische voordeel geeft deze montagevoorziening een luxe uitstraling
waarmee hij niet alleen geschikt is voor de educatie markt maar met name ook uitstekend toe te passen is in het zakelijke
segment.
In de laagste positie is de wandlift volledig achter het scherm aan het zicht onttrokken. Bij het omhoog bewegen van het
scherm wordt de lift zichtbaar maar ook dan behoudt hij door de toepassing van een kabelrups en de afwerking aan de
voorzijde zijn luxe uitstraling. De wandlift is voorzien van een afknelbeveiliging. Wanneer het scherm tijdens een beweging iets
raakt stopt de beweging en gaat de lift een stukje terug in tegenovergestelde richting.
Installatiegemak voor de installateur
Voor de installateur biedt de 052.7500 groot installatie gemak. De lift wordt geleverd met losse montagearmen die aan de
achterzijde van het touchscreen worden bevestigd. Vervolgens wordt het touchscreen met de armen eenvoudig aan de
wandlift gehangen en hierop veilig geblokkeerd.
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Technische specificaties
Kleur:
Schermpositie:
Hoogteverstelling:

Wit
Landscape, Portrait

Electrisch 660 mm, snelheid tot 38 mm/s

Bereik bracket/interface:
Overige informatie:

VESA 400-600 x 200-400
Heeft uw muur onvoldoende

draagvermogen?
► Kies een van onze andere liftsystemen. Gebruik
bijvoorbeeld de 052.7150 die aan de muur is gemonteerd,
maar met het gewicht op de vloer rust.
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https://smartmetals.nl/smart-selector/052.7150W/vloer-afgesteunde-wandlift-xxl-voor-touch-screen-86-inch-120-kg-wit
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