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TDS12075xx Desktop Houder voor OPUS 
Deze stijlvolle zwart geborstelde Alu- voet maakt het mogelijk om het OPUS- scherm 
losstaand of vast op een horizontaal oppervlak te plaatsen. Bijvoorbeeld op een 
werktafel, bureel of op het nachtkastje naast het bed. Op deze manier heeft u van op uw 
bureel, keuken werkblad of bed alle domotica functies en camera’s letterlijk binnen 
handbereik. Ook als iemand aanbelt, hoeft u niet eens op te staan.

TOEPASSING 
Wordt gebruikt om de TDS12070 OPUS te monteren voor een 
desktop toepassing.  

KENMERKEN 
Afwerking: 
Matzwart geanodiseerd opgeborsteld 5 mm massief 
aluminium. 

INSTALLATIE 
De montage van de muurbeugel (onderdeel dat wordt 
meegeleverd met het OPUS-apparaat) wordt gedaan met de 
vier of vijf meegeleverde schroeven.  

! Opmerking: metalen muurplaat is niet nodig bij montage op 
desktop houder  

Vrijstaand: 
Gebruik de 4 meegeleverde siliconen stippen om het 
tafeloppervlak te beschermen. 
 
Vast bevestigd (optionele montage): 
-Meestal gebruikt op openbare plaatsen 
-4x siliconen stippen worden hier niet gebruikt 
-2x gaten die door het oppervlak (tafel) geboord moeten 
worden. De afstand tussen de gaten is 100 mm 

-Gebruik 2xM5 schroeven; lengte is tafelbladdikte + 3 mm 
-Draai de schroeven niet te vast, omdat de draad kan worden 
beschadigd 
-Optioneel: boor de gaten door en bevestig door de tafel én de 
desktophouder (bevestigingsmateriaal niet meegeleverd) 

AFMETINGEN 
178 L x 97 H x 168 D (mm) 

NETTO | BRUTO GEWICHT 
0,48 kg | 0.7 kg 

INHOUD VERPAKKING 
1x TDS12075 
1 x CAT6 kabel, zwart, 3mm diameter; lengte 3 meter 
1 x RJ45 adapter (vrouw-vrouw) voor eventuele extensie van 
de PoE aansluiting 
5 x schroef M3 (vlakke kop) 
1 x extra schroef M3 voor het vastmaken van de trekontlasting 
1 x  trekontlasting 
1 x 2 mm inbus sleutel   
4 x siliconen steunpunten (stippen) 

GARANTIE 
4 jaar 
 
 

INSTALLATIE INSTRUCTIES 
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