Tilt & Table: motorový výškově stavitelný posuv
s náklonem do režimu stolu
pro interaktivní panely do úhlopříčky 75”

Tilt & Table mobilní dvousloupový motorový výškově stavitelný stojan
Dvousloupové provedení je zárukou stability. Na stojan je možné montovat dotykové obrazovky o úhlopříčce až 75” s hmotností
do 95 kg. Drátové ovládání může být umístěno na dobře dostupné místo, ze kterého lze pohodlně a bezpečně nastavit výšku
i náklon. Motorový stojan disponuje bezpečností funkcí, která chrání uživatele při změně výšky před nechtěným skřípnutím.
Pokud je systém v pohybu a identifikuje překážku, tak se posuv automaticky zastaví. Motor výškového posuvu je nejrychlejší ve
své třídě. Disponuje rychlostí posuvu 38 mm/s a funkcí měkkého startu i ukončení pohybu.
VESA rozhraní pro rozteče 400x200 až 600x400 je součástí stojanu. V horní části nad sloupy je umístěn uzavřený box, ve
kterém je bezpečně uložena ovládací elektronika, a který může být použit pro umístění mini-PC.

Produktové číslo

Popis

487A03

Tilt & touch mobilní motorový výškově stavitelný stojan s 660 mm rozsahem pohybu a
nosností až 95 kg.

V:20170331

Posuv v rozsahu 660 mm zaručuje plný přístup pro každého uživatele, zatímco 90° náklon přináší možnost současné práce
několika uživatelů, a to i těch na vozíku. K dispozici je také řada příslušenství, jako polička pro notebook či klávesnici.

Tilt & Table: motorový výškově stavitelný posuv
s náklonem do režimu stolu
pro interaktivní panely do úhlopříčky 75”

Technické specifikace

Délka

Šířka

Výška

Hmotnost

Rozměry produktu (bez obrazovky)

725

777

710

78 kg

Rozměry balení

1100

800

600

88 kg

Posuv (od středu VESA k podlaze)

660 mm (stůl: 710 – 1370 mm; tabule: 665 – 1325 mm) ; Rychlost 38 mm/s

Náklon

90° z vertikální (tabule) do horizontální (stůl) polohy

Maximální hmotnost panelů (velikost)

95 kg (75” úhlopříčka)

VESA držák / adaptér

Součástí od 200x400 do 600x400 ; jako příslušenství 800x400 a 800x600

Bezpečnost / certifikace

Ochrana proti skřípnutí (pouze u výškového posuvu); CE

Materiál a barva

Ocelová konstrukce, práškově lakováno černou RAL9005

Vlastnosti

Uzavřený systém, plastová nebarvící kolečka, nastavitelný ovládací panel

Napájení

120V / 60Hz; 200W piezoelektrický motor
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