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Sweezz voor touchscreen
STE-uni / STE-plus
Zwenkbaar in meerdere
richtingen. Elektrische
hoogteverstelling met een
groot bereik
(67 cm).
Geschikt voor alle touchscreens, vanaf 42” en
tot 130 kg.
Afb. 1

STE-uni

Sweezz Electric voor touchscreen universeel (voor schermen tot ± 85 kg)

STE-plus

Sweezz Electric voor touchscreen universeel met extra gasveerondersteuning (voor schermen > 75 kg tot max. 130 kg)

Sweezz voor digibord
SE-03, SEL-03, SEU-01/03 e.a.
Meerdere uitvoeringen beschikbaar, afhankelijk van type bord en beamer.
Eventueel ook met langere armen (L)*. Neem contact op voor advies.

Ombouw naar STE-uni of STE-plus (touchscreen) is mogelijk
(niet bij L-uitvoering).

A. Sweezzframe (gelijk aan touchscreen-uitvoering),
hoogteverstelling (range) 67 cm.

B. Bordframe, universeel voor de meeste digiborden.
C. Beamerframe met universele beamerophanging, voor nagenoeg
elke short throw beamer.
Ook mogelijk met montageplaat voor beamers met een eigen
montagebeugel (zie afb. 3 op de tweede pagina).

Afb. 2

SE-03 /(SEL-03)*

Sweezz Electric voor digibord met arm voor universele beamerophanging.
* De L-uitvoering heeft extra lange armen (voor brede borden).

SEU-01/03 (SELU-..)*

Sweezz Electric voor digibord met een vlak montageframe (zie afb. 3).
Voor beamers met een eigen montagebeugel.

De Sweezz wordt vervaardigd in Nederland.
Solide uitgevoerd in staal, halfmat zwart, met stalen lagers en click-in kabelgoten.
Motor: veilige 24 volt spanning, vrijloop bij obstakels, compleet met bedieningsunit, omvormer en gasdemper of gasveer.
Beamerframe geschikt voor nagenoeg alle short throw projectoren.
De Sweezz kan rechtstreeks aan een stevige muur worden gemonteerd.
Gebruik bij zwakke wanden zuil ZLG-01 met gipswandsteun (zowel voor touchscreen als digibord)
Hartafstand tussen de draaibenen 80 cm, hoogteverstelling (range) 67 cm.
* Bij de L-uitvoering is de hartafstand 107 cm, hoogteverstelling (range) 93 cm. Deze uitvoering is niet geschikt voor het
ombouwen naar STE-uni of STE-plus.

Accessoires bij Sweezz:
Zuil + gipswandsteun (kan zowel met digibord

Benodigd bij montage van de Sweezz aan een zwakke wand
(gipswand o.i.d.).

ES-01

Begrenzing hoogteverstelling
bij verlaagd plafond of obstakels

Schakelaarunit: met stekkers naar de motor en instelbare
montagebeugel.

LS-02

Luidsprekersteunen v. König CMP-SP 29

LS-03

Idem voor Apart SDQ5P, Claro speakers e.a.

Afb. 4

ZLG-01 als touchscreen)

Afb. 5
Afb. 6

Set van 2 speakersteunen voor boven het digibord.
Zie documentatie van de fabrikant voor details.

Losse onderdelen t.b.v. ombouwen / reparatie / service:
Afb. 1
(B)

TS-uni

Los touchscreenframe voor het ombouwen van
een digibord-Sweezz naar een touchscreenSweezz.

Afb. 7

BM-01

Extra muursteun bovenaan voor zware
touchscreens

Afb. 8

KBS-02 t.b.v. montage van BM-01

Montageset met 2 keilhulzen etc.

Vraag advies of het frame van de bestaande digibord-Sweezz
geschikt is voor ombouwen en wat verder nodig is.
Hiermee wordt de trekkracht bovenaan de Sweezz over 4 punten
verdeeld. De kwaliteit van de muur en plaats van de keilbouten
(liefst vol in de steen) spelen daarbij natuurlijk ook een rol.
NB. Deze set is al inbegrepen bij STE-plus, maar kan ook t.b.v.
andere Sweezz’s worden besteld.

EA-03

Losse motor (incl. voeding en handset)

GD-01

Gasdemper (voor digibord en touchscr. < 75 kg)

Voor reparatie/vervanging; bij garantie gratis.

GV-01

Gasveer 1500 N (bij touchscreen > ± 85 kg)

1 jaar garantie op deze onderdelen.

Afb. 8

KBS-04 Montageset met 4 keilhulzen etc. + schroeven

Afb. 8

KBS-06 Montageset met 6 keilhulzen etc. + schroeven

M10 keilhulzen + bout (70 mm) + plaat + dop (voor bevestiging in
stenen muur) + benodigde schroeven.

Levering via uw Sweezz-dealer

Afb. 7

Afb. 3:
steun voor
beamer met
eigen beugel.
Vervangt C
in afb. 2

Afb. 4:
ZLG-01
gipswandsteun
met zuil
(2 m hoog)

Afb. 5
Afb. 6
LS-03

Afb. 8
keilhuls (met bout)
en hollewandplug

Download de uitgebreide handleiding
en productsheet op
www.teachyou.nl - ‘Documenten’
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