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De automatische opschuivende TV-lift is een systeem waarbij
uw televisietoestel verborgen kan worden in een kast of meubel.
Door een simpele druk op de knop kunt u vervolgens de TV
automatisch uit uw meubel laten schuiven.
Ideaal voor wanneer u een strak interieur wil behouden of
een mooi uitzicht heeft, waarbij de TV een storend element kan zijn.

AFMETINGEN TELEVISIETOESTEL

Het televisietoestel dient uiteraard een
flatscreen-toestel te zijn.
Op zich kan het systeem alle televisietoestellen met een hoogte kleiner dan
850 mm omhoog en naar beneden
laten bewegen. (± 60 inch)
Er dient enkel rekening gehouden te
worden met de afstand tussen de
bevestigingsgaten achteraan de TV.
Deze bevestigingsgaten kunnen
horizontaal min. 135 mm en max.
700 mm uit elkaar staan, verticaal
min. 80 mm en max. 500 mm.
Het systeem kan toestellen tillen tot
maximaal 60 kg.

Aan standaard televisietoestellen zijn achteraan bevestigingsgaten voorzien. De afstand tussen deze gaten
variëert bij verschillende toestellen.
Op de beugel kunnen toestellen bevestigd worden met tussenafstanden van:
in de horizontale richting minimaal 150 mm en maximaal 700 mm,
in de verticale richting minimaal 80 mm en maximaal 500 mm.

MINIMALE EN MAXIMALE AFMETINGEN MEUBEL - HOOGTE

De TV-lift wordt meestal geborgen in een meubel of kast. De
afmetingen hiervoor vindt u hieronder.
De minimale hoogte om de TV-lift (inclusief TV) in te bouwen
bedraagt 750 mm.
De module kan 980 mm uitschuiven.
D.w.z. dat de TV dus 980 mm uit het meubel kan uitsteken.

+980 mm
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MINIMALE EN MAXIMALE AFMETINGEN KAST - BREEDTE & DIEPTE

De inbouwdiepte van het systeem hangt af van de dikte/diepte
van het televisietoestel.
De liftmodule heeft een diepte van 125 mm.
De totale inbouwdiepte bedraagt dus 125 mm + TV diepte.

De breedte van het meubel is enkel afhankelijk van de breedte
van de TV.
n.b. de breedte van de module bedraagt 750 mm (dit is dus de minimale breedte)

Het systeem bevat ook een elektrische stuurmodule,
die eventueel in het kastmeubel mag geplaatst worden.

