
Ściany video powinny być łatwe do skonfigurowania, szybkie w montażu i proste w obsłudze. 
Uchwyt montażowy DS-VW765-LQR typu Full-Service Quick Release pozwala na szybki 
dostęp do wszelkich regulacji podczas obsługi ściany video. Zapewnia wszechstronność 
funkcjonalności docenian ą przez instalatorów. Dzięki funkcji Quick-Release użytkownicy 
mogą błyskawicznie wysunąć wyświetlacz ze ściany poprzez łagodne naciśnięcie przedniej 
części jego ekranu. DS-VW765-LQR posiada funkcję mikro-regulacji bez użycia narzędzi i 
umożliwia łatwy dostęp do dowolnego monitora. Łączniki dystansowe eliminują żmudne 
i kłopotliwe obliczenia i pomiary instalacji, co skraca czas montażu i oszczędza koszty. 
To innowacyjne rozwiązanie, w połączeniu z gotowym do montażu uchwytem sprawia, 
że to najszybszy i najbardziej precyzyjny uchwyt do ściany video. Zaopatrzony w wiele 
funkcjonalności oszczędzających czas, uchwyt DS-VW765-LQR jest niezrównanym 
rozwiązaniem dedykowanym do tworzenia ścian video.

Rozmiar Ekranu
46"-65" 

Max. Waga 
125lb (56.8kg)

 • Szybki mechanizm wysuwania 
typu „pop-out” zapewnia 
wygodny dostęp do ekranu w 
instalacjach wnękowych

 • Funkcja wysuwania ekranu może 
być blokowana za pomocą śruby, 
aby zapobiec niezamierzonym 
działaniom

 • Listwa transportowa może być 
dopasowana do ciężaru ekranu, 
umożliwiając szybkie wysuwanie 
za pomocą łagodnego 
naciśnięcia 

 • Możliwość wielokrotnej 
zabudowy modułowej – 
nieograniczona ilość ekranów w 
ścianie video

 • Łączniki dystansowe eliminują 
żmudne, dodatkowe obliczenia 
i zgadywanie parametrów 
montażu

 • Beznarzędziowa mikro-regulacja 
w 8 punktach umożliwia łatwy i 
dokładny montaż na nierównych 
ścianach

 • Dodatkowy mechanizm 
odchylania zapewnia szybki 
dostęp do ekranu

 • Zintegrowany system 
zarządzania okablowaniem 
przyspiesza instalację ściany 
video.

The DS-VW765-LQR’s pop-out mechanism 
provides easy-access and quick serviceability, so 
you can achieve a seamless video wall in no time.

Dodatkowe Funkcje

Full-Service Quick Release - Landscape
Nowy uchwyt montażowy do ścian video
MONTAŻ POZIOMY, ROZMIAR EKRANU: 46” DO 65”

DS-VW765-LQR

Łączniki dystansowe do 
płyty montażowej 

(sprzedawane oddzielnie)

MECHANIZM UWALNIAJĄCY 
Zapewnia szybki i wygodny 
dostęp do ekranu we wszystkich 
zabudowach i instalacjach

REGULOWANA LISTWA 
UCHWYTU
Dostosowana do ciężaru, 
umożliwia  szybkie uwolnienie/
wysunięcie ekranu poprzez 
łagodny nacisk

BEZ NARZĘDZI. MIKRO-REGULACJA
Ustawienie wyświetlacza jest proste 
dzięki systemowi mikro-regulacji w 8 
puntach

BEZ ŻMUDNYCH OBLICZEŃ
BEZ ZGADYWANIA
Łączniki dystansowe na 
płycie montażowej eliminują 
zgadywanie i dodatkowe 
obliczenia podczas instalacji

Beznarzędziowa 
mikro-regulacja

z szybkim
dostępem

info@peerless-av.com
peerless-av.com

Mechanizm typu „pop-out” w uchwycie 
DS-VW765-LQR zapewnia łatwy dostęp i szybkie 
serwisowanie, abyś mógł jak najszybciej używać 
swoją ścianę video.



Uchwyt do ściany video typu SmartMount – Full Service – Quick Release – montaż poziomy to uchwyt o symbolu DS-VW765-LQR i tak powinien być opisywany w 
każdej dokumentacji technicznej. Instalacja uchwytu powinna zostać przeprowadzona zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez producenta

LIT-1167 rev.1

WYMIARY (SZ X W X GŁ) MASA RAZEM Z 
OPAKOWANIEM KOD UPC ZAWARTOŚĆ 

OPAKOWANIA
ILOŚĆ W 

OPAKOWANIU

      DS-
VW765-LQR

36.25” x 23.25” x 4.75”
(921 x 591 x 121mm) 39lb (17.6kg) 735029300847 Kompletny uchwyt wraz z 

oprzyrządowaniem 1

Parametry opakowania

Informacje dla Architektów

Akcesoria

WYMIARY (SZ X WYS X GŁ) WAGA UCHWYTU MAX. WAGA MONITORA  WYKOŃCZENIE DOSTĘPNE KOLORY

 DS-VW765-   
LQR

35.59” x 21.37” x 3.08”-3.83”
(904 x 543 x 78-97mm) 35lb (15.9kg) 125lb (56.8kg) Teksturowane                 

Specyfikacja techniczna

Model Numbers WARRANTY:   Limited 5-year

 DS-VWS###: Wall Plate Alignment Spacers

Wymiary = cale (mm)

 DS-VW765-LQR do ściany video typu SmartMount – Full Service – Quick Release – montaż poziomy – od 46”do 65”

(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502  USA
 

Zobacz na www.peerless-av.com pełną
linię rozwiązań AV firmy Peerless, w tym 
dla wyświetlaczy zewnętrznych, urządzeń do 
bezprzewodowej transmisji, info-kiosków, 
cyfrowego audio, uchwytów  do ekranów, 
p r o j e k t o r ó w,  w ó z k ó w/ s t o j a k ó w 
oraz pełnego asortymentu akcesoriów
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+52 (81) 8384-8300
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Peerless-AV de México
Ave de las Industrias 413
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Mexico 66050

PŁYTA MONTAŻOWA WSPORNIK

PRZÓD                                                                 BOK                                              PODCZAS                                      Z FUNKCJĄ
                                                                                                                            WYSUWANIA EKRANU                      ODCHYLENIA

Czarny


