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Winda

SCREEN-lift®

System SCREEN-lift automatycznie odchyla ekran 
od ściany na czas projekcji, w kierunku widzów 
i uczestników spotkań. Po naciśnięciu pilota ekran 
odsuwany jest do ściany aby wnętrze zawsze miało 
wolną przestrzeń.  
Każdy wymiar i kolor. SCREEN-lift ma to, na co czekali 
projektanci AV i architekci.



Zastosowania
kościoły i wnętrza sakralne,• 
centra konferencyjne,• 
zabytkowe salony,• 
wnętrza o wysokich stropach,• 

 
Wygoda użytkowania

odchyla ekran od ściany na czas • 
projekcji (sterowanie pilotem),
po skończonej projekcji odsuwa ekran • 
do ściany,
idealnie dopasowany się do • 
wnętrza kościoła zachowując jego 
niepowtarzalny styl.

Instalacja
Winda SCREEN-lift montowana jest 
do ściany, zachowując funkcjonalność 
wnętrza. 
SCREEN-Lift to rozwiązanie do każdego 
modelu i marki ekranu elektrycznie 
rozwijanego.

Funkcjonalność
system mechanizmu SCREEN-lift do • 
montażu ekranu projekcyjnego we 
wnętrzach kościołów,
ekran odchylany do widza na czas • 
projekcji, aby wyświetlany obraz był 
widoczny podczas spotkań,
po projekcji ekran przysuwa się do • 
ściany nie zasłaniając prezbiterium,
istotą systemu SCREEN-lift jest • 
zachowanie stylu architektonicznego 
wnętrz,
indywidualnie dobierany kolor aby • 
pasował do kolorystyki kościoła,
mechanizm SCREEN-lift do ekranów o • 
szerokości do 400 cm.

Winda

SCREEN-lift®

Nazwa SCREEN-lift

Udźwig do 25 kg

Waga od 8 do 12 kg

Napęd Somfy

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Pobór prądu 180 W

Sterowanie RS-232• 
włącznik • 
klawiszowy
TRIGGER 12V • 
podczerwień • 
radiowo• 

Zabezpieczenia przeciążeniowe 
i termiczne

Cicha praca 42dB

W zestawie kompletne • 
urządzenie
włącznik • 
klawiszowy 
zestaw • 
montażowy 
instrukcja • 
montażu

Gwarancja 2 lata

Produkcja VIZ-ART Polska
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Troszczymy się o ekologię. 
Segregujemy pozostałości 
poprodukcyjne. 

Szanujemy Twój czas. 
Produkty wykonane są precyzyjnie, 
zapewniając szybki montaż. 

Produkcja wykonywana w Polsce. 
Nie importujemy produktów z Azji.

Bezpieczeństwo użytkowania 
dla dzieci i osób starszych.

Produkty wykonywane 
przez osoby dorosłe. 
Nie popieramy pracy dzieci. 
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