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VERTICAL PROJECTOR MOUNT
VERTICAL är en serie universalfästen för projektorer. Stativen monteras antingen i taket eller mot vägg 
beroende på modell. Snygg design och enkel montering gör stativen till ett bra och prisvärt alternativ.

MaTerial/färg
Metalldelarna är tillverkade i aluminium och stål. Standardutförande 
är i silver, men det korta stativet (VPM140) finns även i vitt eller svart. 
Plastdelarna är av svart ABS-plast.

UNiVerSalSTaTiV
Stativen är universella och passar de flesta standard projektorer på 
marknaden, dock ej CRT-projektorer.

TakUPPHäNgNiNg (VPM140/VPM235)
Skruvas mot tak med medskickad skruv. Använd rätt plugg eller 
monteringsmaterial beroende på underlag.

VäggUPPHäNgNiNg (VPM235W)
Detta stativ hänger ut projektorn från en vägg. Skruvas mot vägg 
med medskickad skruv. Använd rätt plugg eller monteringsmaterial 
beroende på underlag.

laSTkaPaCiTeT
Stativen är testade för att bära en vikt upp till 15 kg.

SäkerHeT
De längre stativen (VPM235/VPM235W) är förlängningsbara och 
dessutom utrustade med ett säkerhetssystem som förhindrar att 
stativet går isär. En bra funktion då den hindrar projektorn från att falla 
ned i golvet samt att det har en viss stöldfördröjande effekt. 

kaBel MaNageMeNT
I de längre stativen (VPM235/VPM235W) finns en integrerad kabel 
management. Du kan med andra ord gömma kablarna till/från pro-
jektorn i stativets rör för att få en riktigt snygg installation.

ProjekTorMoNTeriNg
De vanligaste skruvarna som används för att montera fast projektorn i 
stativet ingår i tillbehörssatsen (M3, M4, M5 och M6-skruv).

SWiVel adjUSTMeNT
Swivel är termen för hur många grader projektorn kan vridas runt 
(runt sin ”egen” axel).

HoriSoNTal/VerTiCal TilT
Tilt är termen för hur mycket projektorn kan justeras i sidled samt upp 
och ned.

För mer information: www.kingpinscreens.com

TeCHNiCal SPeCifiCaTioN VerTiCal ProjeCTor MoUNT
Article Colour Length Extention Swivel Horizontal Load Net/Gross L x W x H Net/Gross L x W x H
number  arm (mm) (deg) Vertical tilt Capac. per unit  per unit box box/10 pcs
  (mm)   (deg) (kg) (kg) (mm) (kg) (mm)

VPM140-S  Silver 140  - 360˚   30˚  15   1,3/1,4  243x216x95  14,0/15,0 (10 pcs) 490x445x260
VPM140-B Black 140  - 360˚   30˚  15   1,3/1,4  243x216x95  14,0/15,0 (10 pcs)  490x445x260
VPM140-W  White 140  - 360˚   30˚  15   1,3/1,4  243x216x95  14,0/15,0 (10 pcs)  490x445x260

VPM235-S  Silver 235  235-310 360˚   30˚  15   1,6/1,7  197x188x72  17,0/18,0 (10 pcs)  390x380x220

VPM235W-S  Silver 235  235-310  360˚   30  15   1,7/1,8  243x216x85  10,0/9,0 (5 pcs)  450x260x235


