VIDEO WALL 2X4

(TV SAMSUNG 32 POLEGADAS 800X530MM)

Descrição
Para 8 monitores 32 polegadas
Dimensões dos monitores aprox. 800x530mm
Estrutrura modular treliçada aço carbono
Tratamento de superficie:
Estrutura treliçada - Galvanizada
Suportes de tv - pintura eletrostática na cor preta
Capacidade carga distribuida para o conjunto 360 kgf
Pode acrescentar módulos para aumentar o vão
até a medida de 5m.
Módulos horizontais ajustáveis
Ajustes fino para alinhamento dos monitores.
Pés das bases com niveladores fixos ,ou com
opção de rodizios.

1

Montar a estrutura treliçada deitada para facilitar a montagem.
a fixação é feita com manipulos dispensando o uso de chaves.
Pré montar dois monitores para ajustar e definir as distãncias.
monitor
barra horizontal

usar presilha

Aproximar os monitores movendo
as treliças horizontais mantendo
uma abertura de 5 a 10mm entre
os monitores,esta abertura será
corrigida após montagem
final com ajuste fino do regulador.

fixar com 4 parafusos
e manipulos.

barra horizontal
monitor

2

Montagem das bases nas colunas
utilizando 8 parafusos ,para garantir uma ótima
fixação.
Após a montagem das bases levantar o conjunto
montado ,caso a altura (pé direito) do ambiente
não possibilitar a elevação da estrutura completa
deverá ser desmontado a parte de cima com peças
de 700mm e a barra horizontal montada para não
perder as medidas , e montar na estrutura após estar
de pé.

Fixar com 8 parafusos

Utilizar os pés niveladores para ajustar o nivel da estrutura
e corrigir imperfeições do piso.
OBS. Os pés niveladores podem ser substituidos por rodizios
no caso da necessidade de movimentação do conjunto.

3

Montar os apoios reguladores nas barras horizontais conforme indicado
na figura abaixo.
trava
Apoio regulador fino

ajuste fino

4 Motagem do suporte , prender com presilha

OBS.Não apertar execivamente para permitir o
ajuste fino entre os monitores.

5 Montar os monitores e fazer os ajustes finais

