مواصفات المنتج
خيارات حامل لوحة التحكم المسطح التفاعلي

مواصفات حامل التثبيت الجداري القابل لضبط االرتفاع يدويًا
متوافق مع جميع أحجام لوحات التحكم  ActivPanel 5و ActivPanel i-Seriesو ActivPanel 6وActivPanel Elements series

المواصفات المادية
أبعاد المنتج
أبعاد العبوة
الوزن الصافي
وزن العبوة
مسافة الحركة (االرتفاع القابل للضبط)

 69 × 609 × 559مم ( 3 × 24 × 22بوصات)
 95 × 740 × 630مم ( 4 × 29 × 25بوصات)
 21.6كجم ( 48رطالً)
 24كجم ( 53رطالً)
 400مم ( 15.7بوصة)

محتويات العبوة
محتويات الصندوق

صندوق  1من  :1حامل تثبيت جداري قابل للضبط يدويًا ،قضيب تركيب ،غطاء إطار جداري ،طقم براغي ،أغطية جانبية ،دليل التثبيت

المتطلبات اإلضافية
يتطلب وجود حامل تثبيت Promethean VESA ( AP-WALLMNTأو  )AP-WALLMNT-2الذي يتم شحنه كجزء قياسي مع بعض
لوحات التحكم.

يا ActivPanel 2020 SS 07/20 v1.2 AR-XM
حو تحكمامل قابلة لﻟﺿﺑط ﯾدو ً
للوحات

©  .Promethean Limited 2020جميع الحقوق محفوظة.إن شركة  .Promethean Ltdهي المالك لعدد من العالمات التجارية في العديد من الواليات القضائية في جميع أنحاء العالم،
والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر  Prometheanوشعار  Prometheanو ActivPanelو Nickelو Cobaltو Titaniumو Vellumو .ActivSoundBarوجميع العالمات
التجارية الخاصة بالجهات الخارجية (شاملة الشعارات واأليقونات) المشار إليها بواسطة  Prometheanتظل خاصة بأصحابها .ومن ثم ما لم يتم التحديد على وجه الخصوص ،فإن استخدام
 Prometheanللعالمات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية ال يشير إلى وجود أي عالقة أو رعاية أو تصديق بين  Prometheanومالكي تلك العالمات التجارية .تتوفر "الشروط واألحكام"
المعمول بها على الضمان والدعم في  .PrometheanWorld.com/Warrantyجميع األوزان واألبعاد تقريبية .مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار.PrometheanWorld.com .

صفحة 1

مواصفات المنتج

ملحقات حامل التثبيت الجداري
يلزم توفر محلق دعامة أرضية للمدراس التي لديها جدران غير سميكة أو الجدران الجبسية لضمان الدعم الصحيح للوحة تحكم *.ActivPanel

مواصفات دعامة حامل التثبيت باألرضية القابل لضبط االرتفاع يدويًا
متوافق مع جميع أحجام لوحات التحكم  ActivPanel 5و ActivPanel i-Seriesو ActivPanel 6وActivPanel Elements series

المواصفات المادية
أبعاد المنتج
أبعاد العبوة
الوزن الصافي
وزن العبوة

 46 × 2007 × 650مم ( 2 × 79 × 26بوصات)
 72 × 1070 × 145مم ( 3 × 42 × 6بوصات)
 11كجم ( 24رطالً)
 11.4كجم ( 25رطالً)

محتويات العبوة
محتويات الصندوق

صندوق  1من  :1مجموعة إطار ،طقم براغي ،أشرطة تغطية ألرجل الدعامة األرضية ،دليل التثبيت

*راجع إرشادات البناء المحلية قبل التركيب.
يا ActivPanel 2020 SS 07/20 v1.2 AR-XM
حو تحكمامل قابلة لﻟﺿﺑط ﯾدو ً
للوحات

©  .Promethean Limited 2020جميع الحقوق محفوظة.إن شركة  .Promethean Ltdهي المالك لعدد من العالمات التجارية في العديد من الواليات القضائية في جميع أنحاء العالم،
والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر  Prometheanوشعار  Prometheanو ActivPanelو Nickelو Cobaltو Titaniumو Vellumو .ActivSoundBarوجميع العالمات
التجارية الخاصة بالجهات الخارجية (شاملة الشعارات واأليقونات) المشار إليها بواسطة  Prometheanتظل خاصة بأصحابها .ومن ثم ما لم يتم التحديد على وجه الخصوص ،فإن استخدام
 Prometheanللعالمات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية ال يشير إلى وجود أي عالقة أو رعاية أو تصديق بين  Prometheanومالكي تلك العالمات التجارية .تتوفر "الشروط واألحكام"
المعمول بها على الضمان والدعم في  .PrometheanWorld.com/Warrantyجميع األوزان واألبعاد تقريبية .مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار.PrometheanWorld.com .

صفحة 2

مواصفات المنتج

مواصفات الحامل المتحرك القابل لضبط االرتفاع يدويًا
متوافق مع جميع أحجام لوحات التحكم  ActivPanel 5و ActivPanel i-Seriesو ActivPanel 6وActivPanel Elements series

المواصفات المادية
أبعاد المنتج
أبعاد العبوة

 731 × 1800 × 1039مم ( 29 × 71 × 47بوصات)
صندوق  1من  175 × 770 × 1100 :4مم ( 6.9 × 30.3 × 43.3بوصات)
صندوق  2من  180 × 250 × 1215 :4مم ( 7.1 × 10 × 47.8بوصات)
صندوق  3من  95 × 740 × 630 :4مم ( 3.7 × 25 × 29بوصات)
صندوق  4من  95 × 545 × 635 :4مم ( 3.7 × 21.5 × 25بوصات)

الوزن الصافي
وزن العبوة

 58كجم ( 128رطالً)
صندوق  1من  30.3 :4كجم ( 67رطالً)
صندوق  2من  16.6 :4كجم ( 37رطالً)
صندوق  3من  24 :4كجم ( 53رطالً)
صندوق  4من  4.6 :4كجم ( 10رطالً)

مسافة الحركة (االرتفاع القابل للضبط)

 400مم ( 15.7بوصة)

محتويات العبوة
محتويات الصندوق

صندوق  1من  :4قاعدة متحركة ،مهايئ لوحة تحكم
صندوق  2من  :4عمود ثابت ،مباعد ،طقم براغي ،دليل المستخدم
صندوق  3من  :4حامل تثبيت يمكن ضبط ارتفاعه يدويًا
صندوق  4من  :4طقم غطاء

المتطلبات اإلضافية
يتطلب وجود حامل تثبيت Promethean VESA ( AP-WALLMNTأو  )AP-WALLMNT-2الذي يتم شحنه كجزء قياسي مع بعض
لوحات التحكم.
بالنسبة للعمالء الراغبين في إعادة تزويد الحامل المتحرك ذي االرتفاع الثابت ( )APFSMبقابلية الضبط اليدوي ،يلزم توفر الصندوق 3
والصندوق  AP-ASW-70/90( 4و AP-ASM-COVERبالترتيب) .يرجى مراجعة جدول التوافق لمزيد من المعلومات.

الملحقات االختيارية
مقابض الدفع/السحب ،درج للكمبيوتر المحمول ،حامل تثبيت كاميرا

التركيب

الضمان
ضمان لمدة خمس سنوات (خيارات الترقية متوفرة وتختلف بحسب المنطقة).
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة .PrometheanWorld.com/ActivCare

االمتثال والشهادات
الشهادات التنظيمية

يجب إكمال تركيب هذا المنتج بواسطة عامل تركيب مؤهل .إن استخدام المكونات التي ال توفرها
 Prometheanأو ال تفي بالحد األدنى من المواصفات قد يؤثر على األداء والسالمة والضمان.
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة .Support.PrometheanWorld.com

الدعم
شهادة  ULللتوافق مع  ،62368-1و ،CEوCB

يا ActivPanel 2020 SS 07/20 v1.2 AR-XM
حو تحكمامل قابلة لﻟﺿﺑط ﯾدو ً
للوحات

للتعرف على جميع منتجات  ،Prometheanيُرجى زيارة .Support.PrometheanWorld.com

©  .Promethean Limited 2020جميع الحقوق محفوظة.إن شركة  .Promethean Ltdهي المالك لعدد من العالمات التجارية في العديد من الواليات القضائية في جميع أنحاء العالم،
والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر  Prometheanوشعار  Prometheanو ActivPanelو Nickelو Cobaltو Titaniumو Vellumو .ActivSoundBarوجميع العالمات
التجارية الخاصة بالجهات الخارجية (شاملة الشعارات واأليقونات) المشار إليها بواسطة  Prometheanتظل خاصة بأصحابها .ومن ثم ما لم يتم التحديد على وجه الخصوص ،فإن استخدام
 Prometheanللعالمات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية ال يشير إلى وجود أي عالقة أو رعاية أو تصديق بين  Prometheanومالكي تلك العالمات التجارية .تتوفر "الشروط واألحكام"
المعمول بها على الضمان والدعم في  .PrometheanWorld.com/Warrantyجميع األوزان واألبعاد تقريبية .مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار.PrometheanWorld.com .

صفحة 3

مواصفات المنتج

الرسومات التقنية
حامل تثبيت جداري يمكن ضبط ارتفاعه يدويًا

الدعامة األرضية لحامل التثبيت الجداري القابل لضبط االرتفاع يدويًا
650 mm / 26 in
46 mm
2 in

560 mm / 22 in

2007 mm / 79 in

1766 mm / 70 in

A

1246 mm / 49 in

606 mm / 24 in
406 mm / 16 in

246 mm
10 in

21 mm
1 in

406 mm / 16 in
406 mm / 16 in

يا ActivPanel 2020 SS 07/20 v1.2 AR-XM
حو تحكمامل قابلة لﻟﺿﺑط ﯾدو ً
للوحات

©  .Promethean Limited 2020جميع الحقوق محفوظة.إن شركة  .Promethean Ltdهي المالك لعدد من العالمات التجارية في العديد من الواليات القضائية في جميع أنحاء العالم،
والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر  Prometheanوشعار  Prometheanو ActivPanelو Nickelو Cobaltو Titaniumو Vellumو .ActivSoundBarوجميع العالمات
التجارية الخاصة بالجهات الخارجية (شاملة الشعارات واأليقونات) المشار إليها بواسطة  Prometheanتظل خاصة بأصحابها .ومن ثم ما لم يتم التحديد على وجه الخصوص ،فإن استخدام
 Prometheanللعالمات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية ال يشير إلى وجود أي عالقة أو رعاية أو تصديق بين  Prometheanومالكي تلك العالمات التجارية .تتوفر "الشروط واألحكام"
المعمول بها على الضمان والدعم في  .PrometheanWorld.com/Warrantyجميع األوزان واألبعاد تقريبية .مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار.PrometheanWorld.com .

صفحة 4

مواصفات المنتج

الرسومات التقنية
حامل متحرك يمكن ضبط ارتفاعه يدويًا
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حو تحكمامل قابلة لﻟﺿﺑط ﯾدو ً
للوحات
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والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر  Prometheanوشعار  Prometheanو ActivPanelو Nickelو Cobaltو Titaniumو Vellumو .ActivSoundBarوجميع العالمات
التجارية الخاصة بالجهات الخارجية (شاملة الشعارات واأليقونات) المشار إليها بواسطة  Prometheanتظل خاصة بأصحابها .ومن ثم ما لم يتم التحديد على وجه الخصوص ،فإن استخدام
 Prometheanللعالمات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية ال يشير إلى وجود أي عالقة أو رعاية أو تصديق بين  Prometheanومالكي تلك العالمات التجارية .تتوفر "الشروط واألحكام"
المعمول بها على الضمان والدعم في  .PrometheanWorld.com/Warrantyجميع األوزان واألبعاد تقريبية .مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار.PrometheanWorld.com .

صفحة 5

