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Multi-Screen Mounts

Het B-Tech’s splinter nieuwe System X gamma bevat superieure ophangsystemen voor video walls, digital signage  
en menu borden en is ook ideaal voor de broadcast en video conferencing markt. Het ophang systeem is extreem 
licht maar ongelooflijk  sterk en heeft een hoogwaardige esthetische kwaliteit wat een superieure afwerking geeft 
zonder het opofferen van de betrouwbaarheid waar B-Tech om bekend staat. Dit gamma is ontworpen voor multi-
scherm installaties, is compatibel met alle video wall schermen en is beschikbaar in een bijna eindeloze variëteit van 
configuraties,.....zowel als een kant en klare kit voor het gemak als in aparte onderdelen voor  een meer gespecialiseerde, 
op maat gemaakte oplossing. Dit gamma is ook compatibel met ons bestaand System 2 gamma en wanneer samen 
gebruikt creëert u één van de meest veelzijdige oplossingen beschikbaar op de markt vandaag.

Superieure ophang oplossingen voor video walls, 
digital signage en menu borden

B-TECH AUDIO VIDEO MOUNTS
S a f e    S o l i d    S e c u r e

Nieuw 

Gamma

@btechavmounts

http://www.btechavmounts.com/
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Universele Video Wall Stand

BT8370-2x2 Universele 2x2 configuratie

Nieuw 

product

System X Universele Video Wall Stand voor een 2x2 opstelling

 Ontworpen voor alle video wall schermen van 46” (117cm) tot  
 60” (152cm) / 50kg (per scherm)
  Geschikt voor schermen met zowel een VESA als een niet-VESA  
 bevestigingspatroon van 200x200mm tot 600x400mm
 Afmetingen: L:2005mm B: 950mm H: 1898mm tot 2094mm
 Micro-afstelling, zonder gereedschap, op 8 punten voor een
 naadloze scherm uitlijning
 Ingebouwde kabelgoot
 In hoogte verstelbare voetjes

 Alle collar gebaseerde accessoires zoals schapjes kunnen   
 rechtstreeks op het kaderwerk bevestigd worden
 Een herbruikbare schermpositiebepaler inbegrepen voor een  
 makkelijke installatie
 Veiligheidsbouten om scherm diefstal te vermijden
 Verticale zuilen verkrijgbaar in zwart of zilver
  Horizontale rails verkrijgbaar in zilver
 Basis en regelbare armen verkrijgbaar in zwart

De superieure afwerking is van 
hedendaagse hoog esthetische kwaliteit

Micro-afstelling op 8 punten voor 
een naadloze scherm uitlijning

De kabelgoot verbergt slordige kabels 
en draagt bij tot de stijlvolle afwerking

BT8370 Functies

Een Schermbepaler, ontworpen om ingewikkelde 
berekeningen en gokwerk te bannen bij de installatie 
van de horizontale rails

*

VESA
600

x  
400

60"
152cm

50kg

Per scherm Verticaal Horizontaal Basis

inbegrepen

BT8370

http://www.btechavmounts.com/
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Universele Video Wall Stand

BT8370 Functies

Alternatieve configuratie

De BT8370-2x2 en 3x3 zijn voorverpakte kits ontworpen 
voor de meest voorkomende video wall opstellingen. Er 

zijn meer dan 2000 verschillende configuraties van de 
BT8370 verkrijgbaar. Gebruik onze online applicatie voor het 

samenstellen van uw opstelling tot 6x4 met verschillende 
opties zoals schermgrootte, oriëntatie en hoogte. Meer 

informatie op pagina 11.

*

Universele 3x3 configuratieBT8370-3x3

VESA 60"

System X Universele Video Wall Stand voor een 3x3 opstelling

Nieuw 

product

Verkrijgbaar in 2 maten

voor alle schermen van 55” tot 60”BT8370-3x3-60

voor alle schermen van 46” tot 55”BT8370-3x3

*

In hoogte verstelbare voetjes 
inbegrepen

Bevestiging van System 2 accessoires  
mogelijk zonder collar

Universele Video Wall Stand

VESA
600

x  
400

60"
152cm

50kg

Per scherm Verticaal Horizontaal Basis

 Ontworpen voor alle video wall schermen van 46” (117cm) tot  
 60” (152cm) / 50kg (per scherm)
  Verkrijgbaar in 2 aparte kits, afhankelijk van de schermgrootte: 1 voor  
 schermen van 46” tot 55” en een breder model voor 60” schermen
  Geschikt voor schermen met zowel een VESA als een niet-VESA  
 bevestigingspatroon van 200x200mm tot 600x400mm
 Afmetingen: L:3005mm B: 950mm H: 2498mm tot 2699mm
 Micro-afstelling, zonder gereedschap, op 8 punten voor een
 naadloze scherm uitlijning

 Ingebouwde kabelgoot
 In hoogte verstelbare voetjes
 Alle collar gebaseerde accessoires zoals schapjes kunnen   
 rechtstreeks op het kaderwerk bevestigd worden
 Een herbruikbare schermpositiebepaler inbegrepen voor een  
 makkelijke installatie
 Veiligheidsbouten om scherm diefstal te vermijden
 Verticale zuilen verkrijgbaar in zwart of zilver
  Horizontale rails verkrijgbaar in zilver
 Basis en regelbare armen verkrijgbaar in zwart

http://www.btechavmounts.com/
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Universele Mobile Video Wall Stand

BT8371-2x2

BT8371 Functies

*
Nieuw 

product

VESA
600

x  
400

60"
152cm

50kg

Per scherm Verticaal Horizontaal Basis

Micro-afstelling op 8 punten voor 
een naadloze scherm uitlijning

De kabelgoot verbergt slordige kabels 
en draagt bij tot de stijlvolle afwerking

Een Schermbepaler, ontworpen om ingewikkelde 
berekeningen en gokwerk te bannen bij de installatie 
van de horizontale rails

inbegrepen

BT8370

System X Universele Mobile Video Wall Stand voor een 2x2 opstelling

 Ontworpen voor alle video wall schermen van 46” (117cm) tot  
 60” (152cm) / 50kg (per scherm)
  Geschikt voor schermen met zowel een VESA als een niet-VESA  
 bevestigingspatroon van 200x200mm tot 600x400mm
 Afmetingen: L:2005mm B: 950mm H: 1993mm tot 2189mm
 Micro-afstelling, zonder gereedschap, op 8 punten voor een
 naadloze scherm uitlijning
 Ingebouwde kabelgoot
 4” vergrendelbare wieltjes en in hoogte verstelbare voetjes inbegrepen

 Alle collar gebaseerde accessoires zoals schapjes kunnen   
 rechtstreeks op het kaderwerk bevestigd worden
 Een herbruikbare schermpositiebepaler inbegrepen voor een  
 makkelijke installatie
 Veiligheidsbouten om scherm diefstal te vermijden
 Verticale zuilen verkrijgbaar in zwart of zilver
  Horizontale rails verkrijgbaar in zilver
 Basis en regelbare armen verkrijgbaar in zwart

Universele 2x2 configuratie

De superieure afwerking is van 
hedendaagse hoog esthetische kwaliteit

http://www.btechavmounts.com/
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BT8371 Functies

Universele Mobile Video Wall StandUniversele Mobile Video Wall Stand

BT8371-3x3

VESA 60"

*

Inclusief 4” vergrendelbare wieltjes 
en alternatieve in hoogte herstelbare 
voetjes

Nieuw 

product

VESA
600

x  
400

60"
152cm

50kg

Per scherm Verticaal Horizontaal Basis

Alternatieve configuratie

De BT8371-2x2 en 3x3 zijn voorverpakte kits ontworpen 
voor de meest voorkomende video wall opstellingen. Er 

zijn meer dan 2000 verschillende configuraties van de 
BT8371 verkrijgbaar. Gebruik onze online applicatie voor het 

samenstellen van uw opstelling tot 6x4 met verschillende 
opties zoals schermgrootte, oriëntatie en hoogte. Meer 

informatie op pagina 11.

*

Bevestiging van System 2 accessoires  
mogelijk zonder collar

System X Universele Mobile Video Wall Stand voor een 3x3 opstelling

Verkrijgbaar in 2 maten

voor alle schermen van 55” tot 60”BT8371-3x3-60

voor alle schermen van 46” tot 55”BT8371-3x3

 Ontworpen voor alle video wall schermen van 46” (117cm) tot  
 60” (152cm) / 50kg (per scherm)
  Verkrijgbaar in 2 aparte kits, afhankelijk van de schermgrootte: 1 voor  
 schermen van 46” tot 55” en een breder model voor 60” schermen
  Geschikt voor schermen met zowel een VESA als een niet-VESA  
 bevestigingspatroon van 200x200mm tot 600x400mm
 Afmetingen: L:3005mm B: 950mm H: 2593mm tot 2794mm
 Micro-afstelling, zonder gereedschap, op 8 punten voor een
 naadloze scherm uitlijning

 Ingebouwde kabelgoot
 4” vergrendelbare wieltjes en in hoogte verstelbare voetjes inbegrepen
 Alle collar gebaseerde accessoires zoals schapjes kunnen   
 rechtstreeks op het kaderwerk bevestigd worden
 Een herbruikbare schermpositiebepaler inbegrepen voor een  
 makkelijke installatie
 Veiligheidsbouten om scherm diefstal te vermijden
 Verticale zuilen verkrijgbaar in zwart of zilver
  Horizontale rails verkrijgbaar in zilver
 Basis en regelbare armen verkrijgbaar in zwart

Universele 3x3 configuratie

http://www.btechavmounts.com/
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BT8330

System X Universele Menu bord ophang systeem

 Een Modulair Menu bord systeem ontworpen voor alle   
 schermgroottes tot 50kg (per scherm)
  Geschikt voor schermen met zowel een VESA als een niet-VESA  
 bevestigingspatroon van 75x75mm tot 800x400mm
 Kan gebruikt worden in verschillende configuraties
 Geschikt voor horizontale of verticale schermbevestiging
 Verschillende lengtes beschikbaar
 (rails kunnen ook worden samengevoegd)

 Keuze uit 5 verschillende bevestigingsarmen:
 VESA 200* vast
 VESA 200* kantelbaar
 VESA 400* vast
 VESA 400* kantelbaar
 VESA 400* volledig instelbaar
 Alle armen zijn in de hoogte afregelbaar
 Kantelbare armen zijn tot +20° kantelbaar
 Volledig instelbare armen laten toe het scherm in diepte af te
 regelen op elke hoek
 Compatibel met system 2 collars voor installaties met palen
 Veiligheidsbouten om schermdiefstal te vermijden

*Deze Vesa afmetingen zijn enkel de verticale afmetingen omdat de armen zo ver als nodig uit mekaar geplaatst kunnen worden.

*

De BT8330 is een modulair systeem ontworpen voor menu borden van eender welke lengte. Als 
onderdeel van het nieuwe system X gamma kan de BT8330 gebruikt worden in meer dan duizend 
verschillende configuraties en kan dus besteld worden volgens uw vereisten. Dit proces wordt 
vergemakkelijkt door de B-Tech online configurator. Geef eenvoudig enkele vereisten in (zoals bv 
aantal schermen en hun grootte) en de configurator zal alle nodige onderdelen selecteren en een 
product code creëren waarmee u uw bestelling kan plaatsen.

Bevestig aan palen 
met behulp van een 
BT8380-CFK en een 
B-Tech collar

VESA
800

x  
400

50kg

Per scherm

x2

Minimum

x1

Minimum

Universele menu bord ophang systeem

BT8330 Functies

Kantelbaar +20° Rails zijn beschikbaar in 0.7m, 1.5m, 1.75m en 2m 
maar samenvoegen is mogelijk. Onze configuratie 
app doet alle berekeningen voor u en vertelt welke 
lengte u nodig heeft.

Beschikbare arm keuze: VESA 200 vast, VESA 200 
kantelbaar, VESA 400 vast, VESA 400 kantelbaar en 
VESA 400 volledig instelbaar

Nieuw 

product

De superieure afwerking is van 
hedendaagse hoog esthetische kwaliteit

http://www.btechavmounts.com/
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COMPATIEBEL MET HET SYSTEM 2 GAMMA VOOR PLAFOND BEVESTIGING

GESCHIKT VOOR HORIZONTALE OF VERTICALE SCHERMORIËNTATIE

ONEINDIG VEEL VERSCHILLENDE CONFIGURATIES MOGELIJK , VOOR ALLE VIDEOWALL EN MENU BORDEN GROOTTE.

Universele menu bord ophang systeem

BT8330 Functies
Creëer zelf je bevestiging systeem online*

Specificeer uw vereisten online en onze configuratie app 
creëert u een BT8330 kit van wat u exact nodig heeft

Menu bord installaties kunnen enorm verschillen van elkaar, dus de BT8330 is ontworpen volgens 
een modulair principe  met meer dan 2000 verschillende beschikbare configuraties! Elke bestelde 
BT8330 zal geconfigureerd worden volgens uw exacte vereisten en dan samengesteld worden met de 
onderdelen uit onze System X catalogus (zie pagina 10 voor meer info) die allemaal op stock worden 
gehouden. Bezoek onze online configuratie app om uw vereisten te specificeren en waar u kan kiezen 
uit verschillende opties zoals schermgrootte, oriëntatie, en paal lengte (voor plafond bevestiging). Op 
pagina 11 vindt u meer informatie over het samenstellingsproces.

http://www.btechavmounts.com/
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BT8340

System X Universele video wall en Menu bord ophang systeem bestaande uit verschillende rijen
System X Universeel ophang systeem voor video walls en menu borden met verschillende rijen.
De BT8340 is een modulair systeem ontworpen voor video walls en menu borden bestaande uit 
verschillende rijen van eender welke lengte. Als onderdeel van het nieuwe system X gamma kan de 
BT8340 gebruikt worden in meer dan duizend verschillende configuraties en kan dus besteld worden 
volgens uw vereisten. Dit proces wordt vergemakkelijkt door de B-Tech online configurator. Geef 
eenvoudig enkele vereisten in (zoals bv aantal schermen en hun grootte) en de configurator zal alle 
nodige onderdelen selecteren en een product code creëren waarmee u uw bestelling kan plaatsen.

*

VESA
800

x  
400

50kg

Per Screen

x4

Minimum

x2

Minimum

Universele Multi-Rail Ophang Systeem

BT8340 Functies

Nieuw 

product

De superieure afwerking is van 
hedendaagse hoog esthetische kwaliteit

Micro-afstelling op 8 punten voor 
een naadloze scherm uitlijning

Rails zijn beschikbaar in 0.7m, 1.5m, 1.75m en 2m 
maar samenvoegen is mogelijk. Onze configuratie 
app doet alle berekeningen voor jou en vertelt 
welke lengte u nodig heeft.

Beschikbare arm keuze: VESA 200 vast, VESA 200 
kantelbaar, VESA 400 vast, VESA 400 kantelbaar en 
VESA 400 volledig instelbaar

Bevestig aan palen 
met behulp van een 
BT8380-CFK en een 
B-Tech collar

 Een Modulair Menu bord systeem ontworpen voor alle   
 schermgroottes tot 50kg (per scherm)
  Geschikt voor schermen met zowel een VESA als een niet-VESA  
 bevestigingspatroon van 75x75mm tot 800x400mm
 Kan gebruikt worden in verschillende configuraties
 Geschikt voor horizontale of verticale schermbevestiging
 Verschillende lengtes beschikbaar
 (rails kunnen ook worden samengevoegd)

 Keuze uit 5 verschillende bevestigingsarmen:
 VESA 200* vast
 VESA 200* kantelbaar
 VESA 400* vast
 VESA 400* kantelbaar
 VESA 400* volledig instelbaar
 Alle armen zijn in de hoogte afregelbaar
 Kantelbare armen zijn tot +20° kantelbaar
 Volledig instelbare armen laten toe het scherm in diepte af te
 regelen op elke hoek
 Compatibel met system 2 collars voor installaties met palen
 Veiligheidsbouten om schermdiefstal te vermijden

*Deze Vesa afmetingen zijn enkel de verticale afmetingen omdat de armen zo ver als nodig uit mekaar geplaatst kunnen worden.

http://www.btechavmounts.com/
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Universele Multi-Rail Ophang Systeem

BT8340 Functies*
Specificeer uw vereisten online en onze configuratie app 
creëert u een BT8340 kit van wat u exact nodig heeft

COMPATIEBEL MET HET SYSTEM 2 GAMMA VOOR PLAFOND BEVESTIGING

GESCHIKT VOOR HORIZONTALE OF VERTICALE SCHERMORIËNTATIE

Creëer zelf je bevestiging systeem online

Videowall en menu bord installaties kunnen enorm verschillen van elkaar, dus de BT8340 is ontworpen 
volgens een modulair principe  met meer dan 2000 verschillende beschikbare configuraties! Elke 
bestelde BT8340 zal geconfigureerd worden volgens uw exacte vereisten en dan samengesteld worden 
met de onderdelen uit onze System X catalogus (zie pagina 10 voor meer info) die allemaal op stock 
worden gehouden. Bezoek onze online configuratie app om uw vereisten te specificeren en waar u kan 
kiezen uit verschillende opties zoals schermgrootte, oriëntatie, en paal lengte (voor plafond bevestiging). 
Op pagina 11 vindt u meer informatie over het samenstellingsproces.

ONEINDIG VEEL VERSCHILLENDE CONFIGURATIES MOGELIJK , VOOR ALLE VIDEOWALL EN MENU BORDEN GROOTTE.

http://www.btechavmounts.com/
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System X Product Onderdelen

Vloerbevestigingskit

Verticale Zuil Montagerail

Vloerbasis

Bevestigingskits

UitbreidingskitScherm Bepaler

Scherm Bevestigingen

BT8390-VESA200F

BT8390-SP

BT8380-180
BT8380-240

BT8390-070
BT8390-150
BT8390-175
BT8390-200

BT8390-EXT

BT8380-BASE
BT8380-CASTORS BT8380-FBFK

BT8390-VESA200T BT8390-VESA400F BT8390-VESA400T BT8390-VESA400MAF

 VESA 200, vast

 bepaalt waar het   
het volgende scherm   
geplaatst moet worden,  
voor een snelle installatie

 in 2 hoogtes verkrijgbaar:
 180cm en 240cm
 Beschikbaar in zilver of zwart

 Beschikbaar in 4 lengtes:
 70cm,150cm, 175cm en 200cm

Inclusief 
afwerkingsplaatjes

 Voor het samenvoegen  
 van montagerails

BT8380-JPK
 Verbindt een montagerail  
 met een verticale zuil

BT8390-WFK1
  Wandbevestiging
 van 5mm 

BT8390-WFK2

  Wandbevestiging van 19mm 
(noodzakelijk bij gebruik van 
BT8380-VESA400MAF)

BT8390-CFK
 Collar bevestigingskit voor  
 paal montage

 De vloerbasis komt inclusief
 met in hoogte verstelbare voetjes  4” wieltjes met rem  Vloerbasis bevestigingskit

 VESA 200 kantelbaar  VESA 400, vast  VESA400 vast en   
 volledig instelbaar

 VESA 400, kantelbaar 

Wieltjes

Het System X gamma is eveneens verkrijgbaar in aparte onderdelen die kunnen gebruikt worden voor een op maat gemaakte video 
wall, menu bord systeem en andere multi scherm ophang systemen volgens uw exacte vereisten. Met onze online configuratie app (zie 

volgende pagina) is het makkelijk om een volledige oplossing samen te stellen.

Te gebruiken met de BT8390 Rail

Te gebruiken met BT8390 rails

Te gebruiken met de BT8380 zuil

Inclusief met 
afwerkingsstrips

x 2

B-Tech heeft de ontwerp nummers geregistreerd van alle System X onderdelen. Contacteer ons voor meer info

Premium AV Stands

Inclusief 
afwerkingsplaatjes

http://www.btechavmounts.com/
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AV
Trolleys & Stands

Premium AV Stands TM

CONFIGURATIE APP
www.btechavmounts.com/systemx-configurator

SCHERGROOTTE INTERFACE MOGELIJKHEDEN AANTAL SCHERMEN PER RIJ AANTAL RIJEN

Kies een vrijstaande of een mobiele opstelling en
een scherm oriëntatieSTAP: 1

Kies de gewenste opties om uw oplossing te creërenSTAP: 2

Kies de gewenste zuil hoogte STAP: 3

Klik op de “configure” knop om uw oplossing en
product code aan te maken STAP: 4

Vraag een offerte aan en laat de rest aan ons over!STAP: 5

VRIJSTAANDE EN MOBIELE VIDEOWALL
OPSTELLINGEN

Kies de gewenste opties om uw oplossing te creërenSTAP: 2

STAP: 1

Kies de gewenste paal lengte indien u een plafond opstelling wenstSTAP: 3

Klik op de “configure” knop om uw oplossing en
product code aan te maken STAP: 4

Vraag een offerte aan en laat de rest aan ons over!STAP: 5

MUUR EN PAAL BEVESTIGINGEN EN
MENU BORDEN

BT8330 & BT8340BT8370 & BT8371

Scan hier om 
te bekijken

Onze online configuratie app is ontwikkeld voor het opgeven van aangepaste configuraties. Kies een 
vrijstaande, mobiele, muur of plafond opstelling, dan de scherm grootte en het aantal schermen, 

oriëntatie, schermbevestiging en tot slot de paal lengte/ zuil hoogte (indien van toepassing)

Kies een muur of plafond opstelling en een scherm oriëntatie

SCHERGROOTTE INTERFACE MOGELIJKHEDEN AANTAL SCHERMEN PER RIJ AANTAL RIJEN

http://www.btechavmounts.com/
http://www.btechavmounts.com/systemx-configurator
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Multi-Screen Mounts

Wij zouden het geweldig vinden als u ons foto’s zou toezenden van uw 
installaties met B-Tech beugels en wij geven een maandelijkse prijs aan 
diegene die ons de beste foto toestuurt. Stuur uw foto’s naar Twitter@
btechavmounts of email ze naar marketing@btechavmounts.co.uk. 
De maandelijkse winnaar ontvangt een B-Tech waardebon van 100€ 
en de kans op een case-study uitgevoerd en uitgewerkt door B-Tech, die 
u dan kan gebruiken om uw bedrijf te promoten. Voor meer informatie 
en de voorwaarden kan je altijd contact met ons opnemen.

Maandelijkse weggeef actie!
Dien uw installatie foto’s in en maak kans om te winnen...

B-TECH AUDIO VIDEO MOUNTS
S a f e    S o l i d    S e c u r e

Singapore
B-TECH AV MOUNTS PTE LTD
80 Raffles Place
#16-20 UOB Plaza 2
Singapore 048624
Tel: (+65) 6438 1330
Fax: (+65) 6438 1332
Email: info@btechavmounts.com.sg

China
NINGBO B-TECH INTERNATIONAL
TRADING CO., LTD
Room 503-3 Huigang Building
No.466 Middle Tai’an Road
Yinzhou District, Ningbo
China 315100 
Tel / Fax: (+86) 574 8810 3861
Email: info@btechasia.com

APAC & ASEAN
Viëtnam
B-TECH INTERNATIONAL LTD.
7/fl, Au Viet Building, 1 Le Duc Tho Street
Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Tel:   (+84) 94 535 5740
Email: info@btechavmounts.vn

Dubai
B TECH AUDIO VISUAL ACCESSORIES  
TRADING LLC
P.O. Box 126974 #107, Mandarin Bldg
Oud Metha, Karama, Dubai, UAE
Tel: +971 4 3574855
Fax: +971 4 3579898
Email: sales@btechavmounts.ae

EMEA
Spanje
B-TECH INTERNATIONAL (IBERIA) SL
C/ Saragossa, 14 Nave A, 
Polígono Industrials Salinas 08830
Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Spain
Tel: +34 616 414 694 
Fax: +34 935 207 822 
Email: info@btechiberia.com

Duitsland
B-TECH DEUTSCHLAND GMBH
Dyrotzer Weg 26A, 14612 Falkensee 
Berlin, Germany
Tel: +49 (0)3322 4291712  
Fax: +49 (0)3322 239157 
Email: info@btechdeutschland.de

België
B-TECH PRO-AV BVBA
Brixtonlaan 32, Zaventem 1930
Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 720 9271
Fax: +32 (0)2 725 4215
Email: info@btechproav.com

HOOFDKANTOOR

B-TECH INTERNATIONAL LIMITED
Bennett House, Long March, Daventry
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Sports Bar and Grill, Canary Wharf, London

(Vorige case-study – Contacteer ons voor meer info)

€100 b-tech audio video mounts
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