Väggfäste – Tilt / Fast
Låsbara universalfästen för alla platta skärmar på marknaden
Artnr: 6863 / 68632 / 686 / 6853 / 68532 / 685

Väggfäste - Tilt / Fast
Universalväggfästen med unik låsbarhet
• Passar alla LCD & Plasma-skärmar på marknaden
(från 10-70” med VESA-Höjd på 500 mm (840mm).
• Finns i 2 versioner:

- Tiltbar (3 fasta steg - 0° / 2.5° / 5°)
- Fast

(0° - Bygger endast 25mm från vägg)

• Unik låsbarhet med bulthänglås vars oklippbara konstruktion, med skyddad och härdad
pinne, ger en mycket god säkerhet mot stöld.
• Väggfästet kan enkelt kapas på mitten för att
anpassas för mindre skärmar.
• Tillverkad i kraftig Aluzink-plåt som självläker om
fästet behöver kapas för att exempelvis passa
mindre skärmar.
• Kan beställas såväl komplett med låskit
(6853 / 6863) alt. utan låskit (685/686).
Vid beställning utan låskit kan fästet
kompletteras med låskit 687 i efterhand).
• Perfekt för montörer som endast behöver ta med
1st fäste (passar såväl stora som små skärmar).
• Mycket enkel, snabb och kostnadseffektiv
montering och framtidssäker genom sin
unika justerbarhet. Utförliga monteringsinstruktioner medföljer.
• CEKA-AnchorPad:s stöldskydd tillhör
marknadens i särklass populäraste
lås och skyddar 100 000-tals datorer
på såväl skolor, kommuner, universitet
som företag i Sverige.

Artnr:
6863

Väggfäste – Tilt inkl. låskit (OL)

68632 Väggfäste – Tilt inkl. låskit (LL)
686

Väggfäste – Tilt (endast väggfäste)

6853

Väggfäste – Fast inkl. låskit (OL)

68532 Väggfäste – Fast inkl. låskit (LL)

Väggfästet levereras komplett med skruv och distanser i olika längd och
dimensioner för infästning i skärmen. Två vinklar monteras på skärm och
två vinklar på vägg. TV:n är sedan mycket enkel att haka på vinklarna och
fixeras/låses med 2 sprintar/bulthänglås. Väggfäste-Tilt kan fixeras/låsas i
3 olika ”tilt”-vinklar. Vinklarna som monteras på väggen har slitsar så att
väggfästet kan justeras i sidled, för enklare och mer exakt montering.

685

Väggfäste – Fast (endast väggfäste)

687

Låskit – Väggfäste - Tilt+Fast (OL)

6872

Låskit – Väggfäste - Tilt+Fast (LL)

6873

VESA-Förhöjningplåt-Tilt+Fast (655mm)
(Ökar VESA höjd från 500 till 655mm vid stående montage).

6874

VESA-Förhöjningplåt-Tilt+Fast (840mm)
(Ökar VESA höjd från 500 till 655mm vid stående montage).

OL = Olikalåsning LL = Likalåsning
Likalåsning beställs när flera väggfästen beställs vid ett och
samma tillfälle och samma nyckel till dessa önskas. Även vid
efterbeställningar i samma låsserie krävs att man tidigare
beställt likalåsning.
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CEKA-AnchorPad – Störst i Norden på stöldskydd för datorer & övrig IT-Utrustning

