Projektorlås - Grand (710,720,730,740) / Mini (711) / Micro (712) / Vägg (713)

Projektorbox - Grand - Heavy Duty (710)
Marknadens i särklass kraftigaste och mest universella projektorlås. Boxen är byggd i kraftig
stålplåt och med en unik rörkonstruktion med dubbelt gods som effektivt förhindrar forsering.
Boxens skyddade projektorplatta är designad med unik hålbild som gör att låset passar alla
projektorer på marknaden. Boxen är monterat på ett kraftigt, och justerbart teleskopstativ
som är ledat i 2 leder varav 1st tiltbar vilket ger oändliga justeringsmöjligheter och en mycket
hög säkerhet då stativet snurrar vid stöldförsök. Stativets unika konstruktion gör att projektorlåset även kan monteras i snedtak. Rörlighet-Takled: -25° till +25° med möjlighet till fast
fixering till 0°. Rörlighet-Boxled -15° till +95°. Rotation: 360° på Tak/Boxled. Kraftfull speciallåsning mot tak gör att stativet sitter säkert. Levereras med en godkänd cylinder från Assa och
kan fås med olikalåsning, likalåsning eller i huvudnyckelsystem. Mycket lätt att montera. Färg:
Silver/Grå. Boxen finns i fyra storlekar: Grand-Small: 140X360X360mm, Grand-Midi:
195X375X475mm, Grand-Large: 230X460X630mm, Grand-X-Large: 230X550X750mm.
(Mått = HXBXD = Maxmått projektor). OBS! Projektorboxen kan specialbeställas med rör i
valfri höjd, med telskopstativ i andra längder samt täckplåtar för skydd i exempelvis idrottshallar. Kan även beställas med ett fast stativ på 65mm (se 712 Micro, nedan). Montering kan
vid behov även ske utan underplatta och rör med funktion som artnr. 711 Mini, nedan.
Teleskopstativet finns som standard i 4 justerbara och 1 fast alternativ:

Projektorbox Grand - Small

Projektorbox Grand - Midi

Projektorbox Grand - Large

Projektorbox Grand - X-Large

Artnr:

Artnr:

Artnr:

Artnr:

Maxmått Projektor: 140x360x360mm

Maxmått Projektor: 195x375x475mm

Maxmått Projektor: 230x460x630mm

Maxmått Projektor: 230x550x750mm

7100 med stativ (220-260mm)

7200 med stativ (220-260mm)

7300 med stativ (220-260mm)

7400 med stativ (220-260mm)

7104 med stativ (450-700mm)

7204 med stativ (450-700mm)

7304 med stativ (450-700mm)

7404 med stativ (450-700mm)

7105 med stativ (700-1230mm)

7205 med stativ (700-1230mm)

7305 med stativ (700-1230mm)

7405 med stativ (700-1230mm)

7106 med stativ (1400-2520mm)

7206 med stativ (1400-2520mm)

7306 med stativ (1400-2520mm)

7406 med stativ (1400-2520mm)

7107 med stativ (65mm)

7207 med stativ (65mm

7307 med stativ (65mm)

7407 med stativ (65mm)

Projektorlås-Mini (711)
Ett av marknadens kraftfullaste och mest universella projektorlås. Låsets skyddade projektorplatta är
designad med unik hålbild som gör att låset passar alla projektorer på marknaden. Boxen är monterat på ett
kraftigt, och justerbart teleskopstativ som är ledat i 2 leder varav 1st tiltbar vilket ger oändliga justeringsmöjligheter och en mycket hög säkerhet då stativet snurrar vid stöldförsök. Stativets unika konstruktion gör
att projektorlåset även kan monteras i snedtak. Rörlighet-Takled: -25° till +25° med möjlighet till fast fixering
till 0°. Rörlighet-Boxled -15° till +95°. Rotation: 360° på Tak/Boxled. Kraftfull speciallåsning mot tak gör att
stativet sitter säkert. Levereras med en godkänd cylinder från Assa och kan fås med olikalåsning, likalåsning
eller i huvudnyckelsystem. Mycket lätt att montera. Färg:Silver/Grå. Mått projektorplatta: 300x260mm (BxD).
Observera att projektorn kan vara större än projektorplattan med bibehållen säkerhet). OBS! Projektorlåset kan
spcialbeställas med telskopstativ i andra längder samt med ett fast stativ på 65mm (se 712 Micro, nedan).
Teleskopstativet finns som standard i 4 justerbara och ett fast alternativ:.

Projektorlås - Mini
Artnr. 7110 med stativ (220-260mm)

Artnr. 7112 med stativ (700-1230mm)

Artnr. 711

Artnr. 7113 med stativ (1400 - 2520 mm)

med stativ (450-700mm)

Artnr. 712 med stativ (65mm)

Projektorlås-Micro (712)
Ett av marknadens kraftfullaste och mest universella projektorlås. Låsets skyddade projektorplatta är designad
med unik hålbild som gör att låset passar alla projektorer på marknaden. Projektorplattan är monterad på ett
kraftigt stativ som är ledat i 1 led vilket ger bra justerings-möjligheter och en mycket hög säkerhet då stativet
snurrar vid stöldförsök Tack vare dess korta konstruktion behövs ej 2 leder då hävstångseffekten blir liten vid
stöldförsök. Kan monteras såväl i Tak som på Bord. Rörlighet-Projektorled -25° till +25° i alla ledder. Rotation:
360°. Kraftfull speciallåsning mot Tak/Bord gör att stativet sitter säkert. Levereras med en godkänd cylinder
från Assa och kan fås med olikalåsning, likalåsning eller i huvudnyckelsystem. Mycket lätt att montera. Färg:
Silver/Grå. Mått projektorplatta: 300x260mm (BXD). Observera att projektorn kan vara större än
projektorplattan med bibehållen säkerhet).

Projektorlås - Micro

- Artnr. 712 med stativ (65mm)

Projektorlås-Vägg (714)
Ett av marknadens kraftfullaste och mest universella projektorlås lämplig för exempelvis närskjutande
projektorer. Låsets skyddade projektorplatta är designad med unik hålbild som gör att låset passar alla
projektorer på marknaden. Projektorplattan är monterat på ett kraftigt, och justerbart teleskopstativ som är
ledat i 2 leder varav 1st tiltbar vilket ger oändliga justerings-möjligheter och en mycket hög säkerhet då
stativet snurrar vid stöldförsök. Stativets unika konstruktion gör att projektorlåset även kan monteras i
snedtak. Rörlighet-Väggled: -25° till +25° med möjlighet till fast fixering till 0°. Rörlighet-Projektorled -15°
till +95°. Rotation: 360° på Vägg/Projektorled. Kraftfull speciallåsning mot tak gör att stativet sitter säkert.
säkert. Levereras med en godkänd cylinder från Assa och kan fås med olikalåsning, likalåsning eller i
huvudnyckelsystem. Mycket lätt att montera. Färg: Silver/Grå. Mått projektorplatta: 300x260mm (BXD).
Observera att projektorn kan vara större än projektorplattan med bibehållen säkerhet).Teleskopstativet kan
specialbeställas i andra längder. Teleskopstativet finns i 4 justerbara alternativ:
Unik och kraftfull kulled
med rörlighet -15° till +95°
(se artnr. 710 / 711 / 714).

Projektorlås - Vägg Artnr. 7140 med stativ (220-260mm) Artnr. 714 med stativ (450-700mm)
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