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Univerzální rameno AL

Držák projektoru nebo „rameno“ je nezbytnou částí každé sestavy s tabulí a projektorem, protože je 
nutné projektor v sestavě bezpečně uchytit. S  můžete obměňovat Univerzálním ramenem AL ekoTAB®
různé typy projektorů bez výměny ramene, tedy bez další nemalé finanční investice. 

Univerzální rameno AL ekoTAB® je použitelné pro široké spektrum projektorů, protože část ramene 
(výsuvný profil) umožňuje snadno seřídit vzdálenost projektoru od projekční plochy a výšku projekce 
podle typu projektoru. To znamená, že u sestavy s Univerzálním ramenem, projektorem a tabulí 
ekoTAB® lze projektor obměňovat za modernější typy bez pořízení nového ramene. 
Kvalitní hliníková konstrukce  je designově sladěna se zvedacími Univerzálního ramene AL ekoTAB®
systémy . Samozřejmostí je vedení kabeláže uvnitř ramene. Univerzální systém uchycení ekoTAB®
projektoru je součástí ramene, není tedy potřeba objednávat zvlášť další adaptéry pro různé projektory.
Univerzální rameno AL ekoTAB® se vyrábí v provedení pro ultrakrátkou projekci a v provedení pro 
krátkou projekci.
Zkonstruováno je pro umístění na stěnu, Stojan zvedací AL a PYLON AL. Je také možná dodatečná montáž 
na již pořízený Stojan zvedací AL. Pořídit si  můžete tedy kdykoli.Univerzální rameno AL ekoTAB®
Jednoduchá montáž a snadné dovážení Stojanu zvedacího AL vám usnadní každou výměnu projektoru 
tak, aby vám celá sestava vydržela co nejdéle.

Pro příklad sestava třídílné tabule TRIPTYCH K, Stojan zvedací AL, Univerzální rameno AL UST SZ a projektor Optoma 
W307USTi.
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SPECIFIKACE  PRODUKTU

Rameno AL UST SZ
     pro uchycení projektoru s ultrakrátkou >  
          projekcí na Stojan zvedací AL

Rameno AL ST SZ
     pro uchycení projektoru s krátkou  >  
          projekcí na Stojan zvedací AL

Rameno AL UST PY
     pro uchycení projektoru s ultrakrátkou >  
          projekcí na PYLON AL

Rameno AL ST PY
     pro uchycení projektoru s krátkou  >  
          projekcí na PYLON AL

Rameno AL UST stěna
     pro uchycení projektoru s ultrakrátkou >  
          projekcí do stěny

Rameno AL ST stěna
     pro uchycení projektoru s krátkou  >  
          projekcí do stěny

Určeno pro:
Projektory s ultrakrátkou nebo krátkou projekcí s hmotností do 10 kg.

PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

  Bezpečné uchycení různých typů>
       projektorů

>  Kabeláž projektoru skrytá v rameni

>  Jednoduchá instalace

>  Vzhled sjednocený se zvedacím systémem

Záruka, doplňující informace

Záruka 2 roky.
Kompletní dodávka včetně montáže a servisu zajištěna.
Více informací najdete v dokumentech Technický list Univerzální ramena AL, Návod na montáž Rameno Al. 
stěna, Návod na montáž Rameno Al. SZ, Návod na montáž Rameno Al. PY a Návod na montáž Výsuv Al.

Univerzální rameno AL
ukaž na webu ekotab.cz

min. max. min. max.

Úhel ramene [°] 92 97 Úhel ramene [°] 92 97

Délka ramene (od tabule k držáku) [mm] 360 660 UST Délka ramene (od tabule k držáku) [mm] 360 590

Výška ramene (od hrany tabule) [mm] -12 420 ST Délka ramene (od tabule k držáku) [mm] 850 1200

Délka ramene (od tabule k držáku) [mm] 850 1200

Výška ramene (od hrany tabule) [mm] -9 240

Poloha držáku projektoru - Stojan zvedací, PYLON AL Poloha držáku projektoru - stěna

UST

ST

®ekoTAB  Univerzální rameno AL 
je jediné univerzální rameno 
certifikované pro použití se 
Stojanem zvedacím AL.
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