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Držáky Virtuos Pole

•
Základní stojan pro připevnění dalších držáků Virtuos
Pole. Stojan má vytvořené otvory pro vedení kabelů.
Balení obsahuje:
• Vlastní stojan
• Horní plastová zátka
• Krytka paty stojanu (skrytí připevňovacích šroubů)
• Sada pro pro připevnění k pracovní desce
o 4x šroub + 4x podložka + 4x matička
o 1x montážní klíč (6-hran)
Výška: 500 mm (lze uříznutím zkrátit)
Vnější průměr: 45 mm, vnitřní průměr: 42 mm

•
Univerzální stojan pro připevnění dalšího držáku Virtuos Pole.
Stojan má vytvořený otvor pro vedení kabelů skrz pracovní desku.
Stojan je kompatibilní s následujícími držáky Virtuos Pole:
• EAX2037 – VESA držák
• EAX2036 – Držák pro platební terminály Ingenico iCT 220/250
• EAX2049 – Držák pro platební terminály Ingenico iPP 320/350
• EAX2043 – Držák pro platební terminály Verifone VX 520
• EAX2035 – Držák pro pokladní tiskárnu
Balení obsahuje:
• Stojan + krytka paty stojanu (skrytí připevňovacích šroubů)
• Sada pro pro připevnění k pracovní desce (4x vrut + 6-hran)
Vnější průměr trubky: 38 mm

TPC spol. s r.o.
Jičín > Průmyslová 1137 | tel.: 493 544 435 | e-mail: pokladny@tpc.cz
Praha > Pražská 1470/18B | tel.: 224 919 321 | e-mail: obchod@tpcpraha.cz

Strana 2/7

Držáky Virtuos Pole
•
Vysunovací rameno lze použít pro:
• EAX2035 – Držák pro pokladní tiskárnu
• EAX2036, EAX2043, EAX2049 – Držáky pro platební terminály
• EAX2037 – VESA držák
• FV-2029M – VFD zákaznické displeje Virtuos
• FL-2024xx – LCD zákaznické displeje Virtuos
K základnímu stojanu EAX2029 je možno rameno přichytit napevno.
Bude-li třeba ramenem kolem základního stojanu volně otáčet, lze
sestavu doplnit o podpůrný vymezující kroužek EAX2039. K přichycení
kabelu se dá na rameno nasunout spona EAX2042.
Délka vysouvacího ramena: 205 – 325 mm

•
Rameno lze použít v kombinaci s držáky pro
klávesnici/tablet EAX2034 nebo VESA EAX2038.
K základnímu stojanu EAX2029 je možno rameno
přichytit napevno. Bude-li třeba ramenem kolem
základního stojanu volně otáčet, lze sestavu doplnit
o podpůrný vymezující kroužek EAX2039.
K přichycení kabelu se dá na rameno nasunout
spona EAX2042.
Délka ramena: 180 mm

•
Univerzální VESA držák lze přidělat přímo na základní
stojan EAX2029.
Rozteče děr:
• 75 x 75 mm
• 100 x 100 mm

•
Otočný držák klávesnice či tabletu lze použít v kombinaci
s ramenem EAX2032. Držák je možno natáčet v horizontálním i
vertikálním směru. K přichycení klávesnice či tabletu k ploše
držáku jsou přibaleny nalepovací suché zipy.
Rozměry plochy držáku:
290 (Š) x 195 (V) mm
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•
Držák VESA lze použít v kombinaci s ramenem EAX2032.
Držák je určen pro pokladní systémy a monitory a lze
natáčet v horizontálním i vertikálním směru.
Rozteče děr: 75 x 75 mm a 100 x 100 mm
S držákem je k instalaci dodáván imbus (6-ti hran).

•
Držák pro umístění pokladní tiskárny lze přidělat na
univerzální stojan EAX2046, na rameno EAX2031, nebo
pomocí redukce EAX2040 na základní stojan EAX2029.
Součástí držáku jsou 2 šroubky sloužící k přichycení
tiskárny.
Nosnost držáku: 1,7 kg
Rozměry plochy držáku:
150 (Š) x 180 (V) mm

•
Držáky terminálu lze přidělat na univerzální stojan
EAX2046, na rameno EAX2031, nebo pomocí
redukce EAX2040 na základní stojan EAX2029.
Model EAX2036 – pro Ingenico iCT 220/250
Model EAX2049 – pro Ingenico iPP 320/350
Model EAX2043 – pro Verifone VX 520
Model EAX2052 – univerzální

•
Držák VESA lze přidělat na univerzální stojan EAX2046,
na rameno EAX2031, nebo pomocí redukce EAX2040
na základní stojan EAX2029.
Nosnost držáku: 2 kg
Rozteče děr: 75 x 75 mm a 100 x 100 mm
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•
Kroužek lze připevnit na základní stojan. Samonosný VESA držák
nebo ramena umístěná na základním stojanu nad kroužkem je
pak možno volně otáčet (při nedotažení jejich aretace).
Vhodné pro použití s těmito komponentami:
• EAX2029 – Základní stojan
• EAX2031 – Prodlužovací rameno
• EAX2032 – Rameno pro držák klávesnice, tabletu
• EAX2033 – Samonosný VESA držák 110 mm
Vnitřní průměr: 45 mm

•
Redukci lze nasunout do základního stojanu EAX2029.
Na redukci lze připevnit:
• EAX2037 – VESA držák
• EAX2036 – Držák pro platební terminály Ingenico iCT 220/250
• EAX2049 – Držák pro platební terminály Ingenico iPP 320/350
• EAX2043 – Držák pro platební terminály Verifone VX 520
• EAX2035 – Držák pro pokladní tiskárnu
• FV-2029M a FL-2024xx - VFD a LCD zákaznické displeje Virtuos
Toto řešení umožňuje nasazenému držáku volné otáčení.
Vnější průměr s vymezující vložkou (je součástí dodávky): 42 mm,
vnější průměr samotné redukce: 38 mm, vnitřní průměr: 35 mm, výška: 100 mm

•
Redukci lze nasunout do základního stojanu EAX2029
a připevnit do ní zákaznický displej (např. Virtuos FV-2030)
s trubkou o průměru 30 nebo 26 mm.
Vnější průměr: 42 mm
Vnitřní průměr: 30 a 26 mm
Výška: 35 mm

•
Spona slouží k přichycení kabelů k ramenu držáku.
Sponu lze nasunout na ramena EAX2031 a EAX2032.
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Držáky Virtuos Pole
(kompletní nabídka na www.virtuos.cz)

EAX2029 Základní stojan 500 mm

EAX2046 Univerzální stojan 120 mm

EAX2031 Prodlužovací rameno

EAX2032 Rameno pro držáky VESA, klávesnice/tabletu

EAX2033 Samonosný VESA držák 110 mm

EAX2034 Držák pro klávesnici nebo tablet

EAX2038 Podpůrný držák pro VESA

EAX2035 Držák pro pokladní tiskárnu

EAX2036 Držák pro platební terminály Ingenico iCT 220/250

EAX2049 Držák pro platební terminály Ingenico iPP 320/350

EAX2043 Držák pro platební terminály Verifone VX 520

EAX2052 Držák pro platební terminály univerzální
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Držáky Virtuos Pole
EAX2037 VESA držák

EAX2039 Vymezující kroužek

EAX2040 Vrchní redukce na stojan

EAX2041 Redukce pro zákaznický displej

EAX2042 Spona pro vedení kabelů

EAX2045 Sestava - stojan + držák pro terminály iCT 220/250

EAX2048 Sestava - stojan + držák pro terminály iPP 320/350

EAX2054 Sestava - stojan + držák pro terminály Verifone VX 520

EAX2053 Sestava - stojan + univerzální držák pro terminály

EAX2055 Sestava - stojan s ramenem, držáky VESA a tiskárny

EAX2056 Sestava - stojan 500 mm + samonosný VESA držák
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