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Utilizado em 
casos onde não
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instalação
na parede.
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em casos
onde não é
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a instalação
em laje ou parede

Mais comum dos 
suportes, sendo
possivel, mais 
diversas 
configurações e 
montagem
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Indústria BrasileiraQualidade Garantida

STANDARD

O Vídeo Wall STANDARD tem Longarinas e calha de 
fiação (dimensionado de acordo com o projeto do cliente) 
fixada direta na parede ou na estrutura tubular feita para 
receber o painel.

A cantoneira basculante vai direto no vesa da TV, com duas 
buchas, uma superior e inferior para regulagem das pontas 
da TV caso a parede esteja irregular. Além das regulagens 
na longarina feita com mancal de sustentação possibilitan-
do a regulagem lateral vertical e horizontal, todo o sistema 
contém trava para segurança na instalação para evitar a 
queda das telas.

O Vídeo Wall Standard é recomendado para linhas de 1 a 2 
na vertical e 8 telas na horizontal, no máximo 3 linhas na 
vertical e nesse caso o máximo de 5 telas na horizontal.

VANTAGENS
- Montagem pelo Vesa
- Rápida Instalação
- Ideal para montagem de 
painéis de 2 linhas

*PAINEL PODE SER MONTADO EM DIVERSAS CONFIGURAÇÕES E TAMANHO DE TELA. CONSULTE MAIS SOBRE DISPONIBILIDADE
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Calha para 
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e embarcado

Haste para manter
o monitor aberto
em manutenções

Outras telas sob medida



(11) 5525-1399 joão@rogustec.com.br www.rogustec.com.br(11) 99970-6796

COLUNA

MÃO
FRANCESA
INVERTIDA

PAREDE

Utilizado em 
casos onde não
é possivel a 
instalação
na parede.

Utilizado
em casos
onde não é
possivel
a instalação
em laje ou parede

Mais comum dos 
suportes, sendo
possivel, mais 
diversas 
configurações e 
montagem

9001

Indústria BrasileiraQualidade Garantida

PREMIUM

O Vídeo Wall PREMIUM tem longarinas e calha de fiação 
(dimensionado de acordo com o projeto do cliente) fixada 
em uma longarina vertical, essa longarina facilita a instala-
ção do painel, além de dar mais estrutura para o vídeo wall 
suportar o peso das telas, essa longarina é fixada direta na 
parede ou na estrutura tubular feita para receber o painel.

A tela é fixada no que chamamos de arranha, que é uma 
estrutura que anexa o sistema basculante do painel, com a 
cantoneira basculante e demais regulagens verticais 
horizontais e pontas das telas através de buchas ligadas no 
vesa.

Além dos mancais de sustentação da tela que tem mais 
uma regulagem na lateral, todo sistema contém trava para 
segurança na instalação e para evitar quedas das telas.

O Vídeo Wall é recomendado para linhas acima de 2 telas 
na vertical e 5 na horizontal.

VANTAGENS
- Regulagens mais 
abrangentes
- Montagem de paineis de
geometria complexa
- Perfeito alinhamento
horizontal e vertical
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AUTOPORTANTE

O Video Wall AUTOPORTANTE, tem Longarinas e calha 
de fiação (dimensionado de acordo com o projeto do 
cliente).
fixada em colunas de tubo quadrada 60x60 feita para 
receber o painel, podendo ser essa estrutura com rodízio 
ou fixada no chão.

O painel pode ser tanto fixo como basculante, quando o 
painel for basculante recomendamos usar o painel 
standard, pelo fato que o autoportante foi projetado para 
painéis até 2x2, o que se encaixa no standard.
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