
 

Prowise iPro Wall Lift G2 

Betrek iedere leerling bij de les 

 

 

De Prowise iPro Wall Lift G2 maakt jouw touchscreen voor 

iedereen toegankelijk. Je beschikt altijd over de juiste 

hoogte van het touchscreen. Met bediening via je voet 

blijft de aandacht altijd bij het scherm. 
 

  

Productnummer: PW.1.21002.0003 
 

 

Optimale veiligheid 

Prowise liftsystemen zijn van begin af aan ontwikkeld om de veiligste te zijn. 

● Stopt onmiddellijk bij weerstand 

● CE-gecertificeerd 

● GS-gecertificeerd*  (* in aanvraag) 

● Slechts 1 kabel voor lift en scherm 

 

Duurzaam 

Onze liftsystemen gaan ontzettend lang mee en zijn ook nog eens uitzonderlijk energiezuinig. 

● Slechts 0,1 Wh verbruik in standby-modus 

● Lange levensduur door hoogwaardige materialen 
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Total cost of ownership 

Qua total cost of ownership is Prowise iPro Wall Lift de beste keuze voor de korte én lange termijn. 

● Scherpe prijs 

● 5 jaar lang volledige garantie 

● Customer service + on-site service 

● Laag energieverbruik 

● Geen verborgen kosten 

 

 

Haal het maximale uit je Prowise iPro liftsysteem!  

 

 

   

 

 

Prowise Touchscreen 
 

Prowise iPro Keyboard-tray 
 

Prowise iPro Whiteboard Extension 
 

● Het beste beeld en geluid 

● Natuurlijke schrijfervaring 

● Prowise MOVE-camera 

● Besturingssysteem Central 

● Lage total cost of ownership 

● Tot 8 jaar volledige garantie 

● Opbergmogelijkheden voor: 

● Toetsenbord 

● Muis 

● Afstandsbediening 

● Pen 

● Viervlaks whiteboard 

● Bevestiging via VESA-beugels 

● Hoogwaardige beschermlaag 

● Magnetisch 

● 5 jaar volledige garantie 
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Technische specificaties  

iPro Wall Lift   

 

Geschikt voor   Alle Prowise touchscreens,  
max. afmetingen VESA-beugel 800 x 600 mm 

Basisplaatoppervlak (BxDxH)   785 mm x 222 mm x 71 mm  
30.91 inch x 8.74 inch x 2.80 inch 

Slaglengte  950mm 
37.40 Inch 

Maximale belasting  150 kg 
330 lbs 

Liftsnelheid  48 mm/s onbelast  
30 mm/s maximaal belast 

1 stekker oplossing  Ja, 230V aansluiting voor scherm in lift aanwezig 

Netspanning  100-240V AC 50-60Hz (universeel) 

Standby stroomverbruik  0,1 Watt 

Duty cycle columns   10% - 2 minuten ononderbroken werking bij volledige belasting, 
gevolgd door een pauze van 18 minuten 

Soft-start en soft-stop   Ja 

Detectie van botsingen   Ja, sensor in lift registreert schokken  

Geluidsniveau  Laag < 55 dB (A)  

Bescherming tegen overbelasting (EOP)   Ja 

Materiaal  Staal/ABS 

Kleur  Staal = RAL 9005 / ABS = antraciet/zwart 

toetsenbord opslag (Optie)  Ja, met de Prowise iPro Keyboard Tray 2 
PW.2.21002.0005 

Optie om de lift op een grotere afstand van de muur 
te plaatsen  

Ja, met de Prowise iPro Extension Kit G2 
PW.2.21002.0004 

Voetbediening  Ja 

Touchscreenbediening via Prowise Central  Ja, met meegeleverde UART-kabel  

Certificeringen  CE, (GS in aanvraag) 

Garantie  5 jaar  

Brutogewicht  43.5 kg 
95.9 lbs 

Nettogewicht  41 kg 
90.4 lbs 

Afmetingen verpakking (BxDxH)   920 x 235  x 960 mm  
36.22 x 9.25 x 37.79 Inch 
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Afmetingen Prowise iPro Wall Lift 

 

 

 

www.prowise.com    |    Models are subject to change and specs may contain typographical errors    |    04/2020  4 / 4 

 

 


