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Este suporte universal para chão fornece soluções de
montagem para instalações de colunas, um ponto de
acesso sem fios do sistema DCN sem fios ou um
radiador do sistema de distribuição de idiomas digital
Integrus. São fabricados e montados de acordo com
os mesmos elevados padrões de todos os produtos
Bosch, assegurando uma excelente qualidade e uma
compatibilidade garantida em toda a gama. O
LBC 1259/01 é adequado a uma série de aplicações
onde uma solução de montagem segura mas
transportável é necessária.
Funções
Ajustável e seguro
O suporte de chão LBC 1259/01 é ajustável à mão
através de um parafuso de bloqueio de mola para
alturas entre os 1,4 e os 2,2 m (4,6 e 7,2 pés). Um
perno de segurança extra no suporte pode ser
apertado para garantir que o apoio se mantenha
estendido.
Este apoio leve tem uma base dobrável com reforço
duplo para obter uma força superior e possui uma
ampla expansão das pernas para assegurar a
estabilidade.

u

Suporte de alumínio leve e multifunções

u

Para instalar uma coluna, um ponto de acesso sem
fios ou um radiador Integrus

u

Base dobrável com reforço duplo

u

Rebordo redutor para diferentes montagens

u

Ajustável à mão

Adaptável
O suporte de chão é fornecido de origem com um
flange redutor de 36 mm (1,42 pol.) com um pino
roscado M10 x 12 para montar equipamentos de
diferentes tamanhos e com um botão M10 para fixar o
suporte de montagem do ponto de acesso sem fios.
Acessórios
Para armazenamento e facilidade de transporte, está
disponível um saco de transporte com dois
compartimentos interiores e fechos de correr
separados para armazenar dois suportes de chão
universais (LBC 1259/01). O saco, com o logótipo da
Bosch, é feito de nylon robusto e resistente às
condições meteorológicas. Duas pegas são adequadas
ao transporte do saco na mão ou no ombro.

Saco de transporte LM1-CB (opcional)
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Planeamento

Color (Cor)

Preto com pegas verdes claras

Material

Nylon

Como encomendar
LBC 1259/01 Suporte universal para o chão

Suporte para chão universal de fabrico em alumínio
leve, rebatível, flange redutora M10 x 12.
N.º de encomenda LBC1259/01
Acessórios de hardware
LM1‑CB Saco de transporte para dois suportes de chão

Bolsa de transporte para guardar e transportar dois
suportes para chão.
N.º de encomenda LM1-CB

LBC 1259/01 com ponto de acesso sem fios DCN,
radiador de infravermelhos LBB 451x/00 e coluna linear
de altifalantes XLA 3200
Peças incluídas
Quantid
ade

Componente

1

LBC 1259/01 Suporte universal de chão

1

Rebordo redutor de 36 mm (1,42 pol.) com pino roscado
(M10 x 12)

1

Botão de fixação M10 para suporte de montagem do ponto
de acesso sem fios (WAP)

2

Anéis de metal para enchimento

Especificações Técnicas
Especificações mecânicas
Comprimento: em pé

1,4 a 2,2 m (4,6 a 7,2 pés)

Comprimento: dobrado

1,24 m (4,06 pés)

Largura: pernas
desdobradas

1,32 m (4,33 pés)

Largura: pernas
desdobradas

130 mm (5,1 pol.)

Peso

4,8 kg (10,58 lb)

Carga central máxima

50 kg (110,2 lb)

Material

Alumínio/aço

Color (Cor)

Alumínio branco (RAL 9006) com peças
pretas

Diâmetro do tubo

35 mm (1,37 pol.)

Saco de transporte como
acessório
Dimensões (C x P)

1,25 m x 27 mm (49 x 1,06 pol.)

Peso

750 g (1,65 lb)
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