
Schemat doboru
elementów systemu X

przy montażu na wysięgnikach
w 5 prostych krokach

Krok 1  Miejsce Mocowania
Wybierz sposób, w jaki chcesz zamocować system.

Podłoga

Ściana

Sufit

BT7822

BT7056

BT7807

BT7803

BT7831

BT7807

BT7851

BT7822

BT7808

Krok 2  Wysięgniki Krok 3  Belki nośne Krok 4  ramiona do monitorów Krok 5  Akcesoria
Wybierz długość i typ wysięgników, na których zostanie umieszczony monitor. Wybierz długości belki odpowiedniej dla Twojego monitora. Wybierz ramiona o odpowiednim standardzie VESA, udźwigu czy możliwości regulacji. Dodaj opcjonalne akcesoria w postaci półek na laptopa lub kamerę.

Wysokość instalacji można zwiększyć 
korzystając z łączników  

oraz kolejnych wysięgników.

Długość belki można zwiększyć 
korzystając z łączników  

oraz kolejnych belek. 

Kołnierz maskujący

BT7055

Wysięgniki montażowe 

BT7850-025 (0.25m)
BT7850-050 (0.5m)
BT7850-100 (1m)
BT7850-150 (1.5m)
BT7850-200 (2m)

BT7853-200 (2m)
*dostępne wyłącznie 
  w kolorze czarnym

standard

Heavy Duty*

Łączniki wysięgników

BT7823 BT7824

Belki nośne

BT8390-030 (0.3m)
BT8390-050 (0.5m)
BT8390-070 (0.7m)
BT8390-150 (1.5m)
BT8390-175 (1.75m)
BT8390-200 (2m)

Obejmy mocujące

BT7052

BT7051BT7841

mocowanie Obejm

BT8390-CFK

BT8390-EXT

Łączniki belek

BT8390-VESA200F

BT8390-VESA200T

BT8390-VESA400F

BT8390-VESA400T

BT8390-VESA400MAF

BT8390-VESA400MAP

BT8390-VESA800F

BT8390-VESA1200F

BT7033BT7032

BT7863
BT7865

BT7880

ramię 
mocujące

BT8390-SA

System X to gama rozwiązań montażowych do ścian wideo, Digital 
Signage i tablic menu. Dzięki możliwości łączenia poszczególnych 
elementów systemu, można go skonfigurować na ponad 2000 
sposobów. Ponadto posiada unikalne funkcje, które przynoszą 
korzyści dla integratorów i użytkowników końcowych. 
Wybór rozwiązań Systemu X to pewność, że spełni on wszelkie 
wymagania.
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Na odwrocie znajduje się schemat doboru elementów Systemu X  
przy montażu na kolumnach w 5 prostych krokach.



Krok 1  Miejsce Mocowania
Wybierz sposób, w jaki chcesz zamocować system.

Krok 2  Wysokość kolumn Krok 3  Belki nośne Krok 4  ramiona do monitorów Krok 5  Akcesoria
Wybierz długość i typ wysięgników, na których umieszczone zostaną kołnierze mocujące. Wybierz długości belki odpowiedniej dla Twojego monitora. Wybierz ramiona o odpowiednim standardzie VESA, udźwigu czy możliwości regulacji. Dodaj opcjonalne akcesoria w postaci półek na laptopa lub kamerę.

Podłoga

Ściana
BT8390-WFK3

BT8390-WFK4

BT8390-WFK2

BT8390-WFK1

BT8380-SHBBT8380-BASE

BT8380-FSBBT8380-FFB

Akcesoria
Do użytku jedynie z BT8380-BASE oraz BT8380-SHB

BT8380-CASTORS BT8380-FBFK

BT8380-060 (0.6m)

BT8380-180 (1.8m)

Mocowanie ścienne 
kolumn

BT8380-WTB

KOLUMNY

Łączniki kolumn

BT8380-EXTV

BT8390-JPK

mocowanie

BT8390-EXT

Belki nośne

BT8390-030 (0.3m)
BT8390-050 (0.5m)
BT8390-070 (0.7m)
BT8390-150 (1.5m)
BT8390-175 (1.75m)
BT8390-200 (2m)

BT8390-ADP

Adapter

Do użytku z uchwytami innymi niż System X

BT8390-VESA200F

BT8390-VESA200T

BT8390-VESA400F

BT8390-VESA400T

BT8390-VESA400MAF

BT8390-VESA400MAP

BT8390-VESA800F

BT8390-VESA1200F

BT7033
BT7032

BT7863

BT7880

BT7865

Schemat doboru
elementów systemu X

przy montażu na kolumnach 
w 5 prostych krokach

Długość belki można zwiększyć korzystając  
z łączników oraz kolejnych belek. 

Łączniki belek

B-Tech AV - brytyjski producent i dostawca profesjonalnych 
rozwiązań montażowych dla branży AV oferuje uchwyty ścienne, 
sufitowe, wolnostojące i mobilne do monitorów, paneli LED oraz 
uchwyty do  projektorów i głośników. Oferta obejmuje również 
profesjonalne rozwiązania dla Digital Signage, w tym obudowy do 
infokiosków, modułowe ściany video oraz  mobilne ściany video dla 
wyświetlaczy lub paneli LED. Asortyment B-Tech AV trafia na rynki 
całego świata i jest doceniany za jakość, funkcjonalność, doskonałe 
wzornictwo, niezwykłą prostotę obsługi oraz krótki czas montażu.

Na odwrocie znajduje się schemat doboru elementów Systemu X  
przy montażu na wysięgnikach w 5 prostych krokach.


