
ZAV24 Open Frame infozuil in vloer- of muur uitvoering 
De Open Frame Infozuil iZAV24 s speciaal ontworpen voor toepassingen met de BrightSign mediaplayers.  

Andere devices zoals mini PC behoort tot de standard mogelijkheden. 

Zeer degelijke zware constructie van het geheel. 

Maatvoering staand model: 

Hoogte: 118 cm 

Breedte : 64 CM 

buismateriaal 40 mm (3mm dik) afgestopt met zwarte kunststof afdekplaten  

Kleur Frame: standaard grijs  RAL 7031 -  in elke gewenste RAL kleur  te leveren (meerprijs) 

Techniek compartiment 57 X 34 X 10 CM 

Kleur techniek compartiment en monitor plaat: zwart RAL 9005—in elke gewenste RAL kleur  te leveren (meerprijs) 

Maatvoering  muur model: 

Hoogte: 75 cm 

Breedte : 64 CM 

buismateriaal 40 mm (3mm dik) afgestopt met zwarte kunststof afdekplaten  

Kleur Frame: standaard grijs  RAL 7031 -  in elke gewenste RAL kleur  te leveren (meerprijs) 

Techniek compartiment 57 X 34 X 10 CM 

Kleur techniek compartiment en monitor plaat: zwart RAL 9005—in elke gewenste RAL kleur  te leveren (meerprijs) 

 

Standaard uitgevoerd met een touchscreen monitor  

merk: Iiyama  

model: T2453TMS 24 inch touchscreen 

 

Exclusief mediaplayer. 

Geschikt voor alle BrightSign mediaplayers of AOpen mini PC 

Exclusief keyboard (optioneel) 

Bij het staande model wordt de mediaplayer onder in het voetstuk geplaatst. 

De bekabeling voor de monitor loopt door de buisconstructie. 

Aan de onderzijde van de vloerplaat is een doorvoer voor netwerkkabel en energievoorziening .  

De vloerplaat kan desgewenst  op de vloer worden bevestigd.. 

Bij de muur uitvoering wordt de mediaplayer achter de monitor geplaatst. 

De netwerk– en energieaansluitingen bevinden zich eveneens achter de monitor. 

Wij adviseren een muurdoos te plaatsen, van waaruit deze voorzieningen kunnen worden aangesloten. 

(WCD met RA en network aansluiting RJ45 CAT5/CAT6) 

Voor meer informatie: 

Zwart Audiovisual BV 

Zuidesch 4 

9304 TW  Lieveren—Nederland 

T: 0031505017340 

E: info@zwart-av.nl 

W: www.zwart-av.nl 

     www.hd-mediaplayers.nl 

     www.myeasychannel.nl 
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