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A   ALGEMENE INFORMATIE YOUBOARD-TOUCH

Youboard-Touch is een product van Yield Projecten B.V.

Yield Projecten B.V.
Zuidbaan 532
2841 MD  Moordrecht
T:  0182 638 014
F:  0182 631 788
M: info@yieldprojecten.nl
I:   www.you-board.nl

Deze installatiehandleiding is samengesteld door Yield Projecten en vormt een richtlijn
voor de montage van Youboard-Touch constructies. 
Het product Youboard-Touch is een touchscreensysteem, dat een [door derden te leveren]
interactief touchscreen, combineert met een in hoogte verstelbare constructie, met of zonder zijborden.
Voor elk [aan het aan Youboard-Touch verbonden] interactief touchscreen, is een speciaal hiervoor ontwikkelde
Youboard-Touch constructie geproduceerd.

Zowel aan de inhoud van deze handleiding en het al dan niet juist installeren van Youboard-Touch constructies,
kunnen geen rechten worden ontleend.
Algemene leveringsvoorwaarden van Yield Projecten B.V zijn van toepassing en op aanvraag beschikbaar.
Yield Projecten gaat er van uit, dat de installatie van Youboard-Touch constructies door gekwalificeerde
installateurs  wordt uitgevoerd.

Aandachtspunten:
- Draag zorg voor een veilige werkomgeving.
- Controleer de inhoud van de Youboard-Touch verpakking voor montage op gebreken.
- Controleer wanden en vloeren op vormvastheid / geschiktheid voor montage en de eventuele aanwezigheid
  van kabel/leidingwerk.
- Laat de ruimte waarin de installatie heeft plaatsgevonden schoon achter.
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YOUBOARD-TOUCH AFMETINGEN

-Afmetingen variëren per type touchscreen

B     AFMETINGEN YOUBOARD
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A] PYLOON
LENGTE 2500 MM
GEANODISEERD ALUMINIUM
- pylonen zijn voorzien van voetplaat en top plaat waaraan de
katrollen zijn gemonteerd.
- linker pyloon heeft twee gaten aan de binnenzijde tbv het slot.
- bevestiging tegen de achterwand middels hoekbeugels.

B] FRAMEGELEIDER
LENGTE CA. 900 MM
GEMOFFELD STAAL
- een framegeleider bestaat uit 2 stuks z-profielen en vormt het geleidend
element waaraan het touchscreenframe wordt gemonteerd.

C] TOUCHSCREEN FRAME
AFMETINGEN AFHANKELIJK VAN TYPE TOUCHSCREEN
GEMOFFELD STAAL
-het frame volgt de contouren van het touchscreen, wordt gemonteerd
aan het subframe.
- aan de linkerzijde voorzien van een cilinderslot.

E] ZIJBORDEN
AFMETINGEN AFHANKELIJK VAN TYPE TOUCHSCREEN
- de zijborden zijn middels scharnieren verbonden aan het
touchscreenframe en draaien voor het touchscreen. 
- standaard uitgevoerd in offwhite met zwart-aluminium omranding.

G] GOOT
LENGTE CA 400MM
GEMOFFELD STAAL
-de goot wordt bevestigd aan de onderzijde van het touchscreenframe.

H] MINI-PC HOUDER [optioneel]
AFMETINGEN CA. 215X75X32MM
GEMOFFELD STAAL
-een mini-pc houder kan worden bevestigd aan de achterzijde van
een pyloon.
- de standaard afstand van pyloon tot achterwand wordt hiervoor
middels grotere hoekbeugels aangepast. 

J] GEWICHTEN VOOR FIJNAFSTELLING
AFMETINGEN CA. 250X30MM
GEMOFFELD STAAL
- het contragewicht van het Youboard heeft een overgewicht van
5,0 kg. Dit wordt gecompenseerd door 10 strips van 0,5 kg, aan de
achterzijde van het bordframe.
-Bij gebruik van bijv. extra bekabeling, ander speakersysteem, kan
door toevoeging of verwijdering van strips de juiste balans worden
gevonden. 
- zie ook hoofdstuk C.

F] CILINDERSLOT
- standaard cilinderslot voor fixatie van het touchscreenframe
in de hoogste en laagste stand.
- per opstelling worden 2 stuks sleutels geleverd.

D] TOUCHSCREEN
AFMETINGEN AFHANKELIJK VAN TYPE TOUCHSCREEN

C    ONDERDELEN YOUBOARD-TOUCH 
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CONTRAGEWICHT
- het basisgewicht van de bewegende onderdelen bestaat uit:
  geleiders, touchscreenframe, touchscreen met eventueel zijborden,
- bekabeling: 1,7 kg.[vastgesteld, gemiddeld gebruik]
- variabele gewicht: 5 kg.

- A.h.v. bovenstaand basisgewicht worden 2 stuks contragewichten 
geproduceerd.
- het variabele gewicht bestaat uit 10 strips van 0,5 kg, gemonteerd
op het touchscreenframe, aan de achterzijde van het frame [zie tek.]
- met het verwijderen of toevoegen van strips kan de juiste balans
in de opstelling worden gerealiseerd.

Note: uitbalanceren is essentieel. Na ingebruikname zullen de 
katrollen soepeler lopen, waardoor een opstelling uit balans zakt
of stijgt.
  

D     CONTRAGEWICHT YOUBOARD-TOUCH
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1] PYLONEN ASSEMBLEREN

- Leg de 2 pylonen op de vloer met geleiding naar boven.

- Rechter pyloon is voorzien van slotgaten in de geleiding. [Afb. A]

- Schuif de contragewichten van bovenaf in de pylonen, laat ze hierbij
  ca. 5cm aan de bovenzijde uitsteken. [Afb. B]

- Plaats de 2 framegeleiders [Afb. C] van bovenaf in de pyloon-geleiding.
  Hierbij wordt de framegeleider met het slot in de rechter pyloon 
  geplaatst, het slot bevindt zich aan de onderzijde van de geleider.
  [Afb. D-E]

Afb. A

Afb. B

Afb. C Afb. D Afb. E
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2] KABELSET ASSEMBLEREN

- Een kabelset [Afb.A] om de contragewichten te laten pendelen
   bestaat uit:

  a] topplaat met katrol.
  b] staalkabel met montagepen aan één eind, een lus aan het andere
      eind.
  c] losse kettingschakel voor montage van contragewicht aan kabel.
  d] veerbuffer [aan kabel] als bovenstop.
  e] losse veerbuffer als onderstop.

- Monteer de kabel middels de montagepen aan de binnenzijde van
  de framegeleider [Afb. B]. Zorg dat het gat van de montagepen hierbij
  evenwijdig aan de framegeleider loopt.

- Schuif de framegeleider een stuk naar beneden, plaats de bovenste
  veerbuffer in de pyloon en fixeer deze met 2 inbusbouten. [Afb. C-D]

- Plaats de onderste veerbuffer vanaf de onderzijde van de pyloon
  en fixeer deze met 2 inbusbouten. [Afb. E]
  

Afb. A

Afb. B

Afb. C Afb. D Afb. E

E    INSTALLATIE YOUBOARD-TOUCH



Yieldprojecten B.V.          Installatie handleiding  Youboard-Touch            8

2] KABELSET ASSEMBLEREN

- Bevestig de de kabel [met lus] met een kettingschakel aan het
  contragewicht. [Afb. A]

- Schuif het contragewicht met een lat zo ver mogelijk in de pyloon.
  [Afb.B]
  
- Plaats de topplaat met katrol in de bovenzijde van de pyloon en
  fixeer de topplaat indien nodig met een rubber hamer. [Afb. C]

- Herhaal deze handelingen voor de 2e pyloon.
Afb. A

Afb. B

Afb. C

E    INSTALLATIE YOUBOARD-TOUCH
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3] PYLONENSET PLAATSEN

- Bepaal de juiste positie van het Youboard-Touch t.o.v. De wand waartegen de
  de opstelling geplaatst wordt en teken het hart van de opstelling af op
  de vloer.

- De afstand van de pylonen t.o.v. elkaar is afhankelijk van het type touchscreen
  en wordt bepaald door de breedte van het touchscreen frame:

Hartafstand montagegaten bordframe + 340mm = 
afstand buitenzijde pyloon tot buitenzijde pyloon
[maatvoering voor installatie controleren !]

- De afstand tussen muur en pyloon wordt bepaald door het type wandbeugel
  en is standaard 50 of 100mm.

- Plaats de bodemplaten op de juiste positie, met de uitstulping naar binnen
  gericht. De grootste uitsparing van de bodemplaat [X] wijst hierbij richting
  muur.  [Afb. A]

- Monteer de bodemplaten op de ondervloer. [Afb.B]
  Note: Houdt rekening met de eventuele aanwezigheid van leidingwerk!

- Bepaal het hart van de pyloon en teken dit af op de muur.

- Markeer de positie van de wandsteun, loodrecht en op ca. 2250mm hoogte.
  [Afb. C-D]

 

X

Afb. A

Afb. B

Afb. C Afb. D
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3] PYLONENSET PLAATSEN

- Monteer de wandsteunen [bijv. Houtdraadbout M8x60+ring] op de
  wand. [Afb. A]
  Note: Houdt rekening met de eventuele aanwezigheid van leidingwerk!

- Schuif de losse montageplaat tbv. de wandsteun, aan de achterzijde
  van de pyloon door de gleuf omhoog. [Afb. B]

- Monteer de montageplaat aan de wandsteun met een M10 moer.
  [Afb. C]

 

Afb. A

Afb. B

Afb. C
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4] MONTAGE TOUCHSCREEN FRAME EN TOUCHSCREEN

- Afhankelijk van het type touchscreen, wordt het touchscreen frame
  [inclusief eventuele zijborden] gemonteerd aan de framegeleiders.
  
- Het touchscreen frame wordt met 4 stuks M10 moeren vastgezet. [Afb. A]

- De totale constructie staat na installatie in de hoogste stand.

- Voor het plaatsen van het touchscreen wordt alle benodigde bekabeling
  voorbereid en opgebonden [Afb. B]

- Op dit punt kan ook de eventueel benodigde mini-pc geïnstalleerd en
  aangesloten worden.[Afb.C]
  

- Schuif het bord in de hoogste positie en zet het op slot.

- Plaats het touchscreen in het touchscreen frame en fixeer deze middels
  moeren aan de achterzijde. 
- Sluit de benodigde bekabeling aan.
- Plaats de benodigde hoeveelheid variabele gewichten aan de achterzijde
  van het touchscreen frame. 

- Controleer de gewichtsverdeling van de totale opstelling. Indien nodig
  kan door verwijdering of aanvulling van de variabele gewichten aan de
  achterzijde van het touchscreen frame de juiste balans worden bereikt.

  Note: Zie hiervoor ook het hoofdstuk contragewicht 

 

[Afb. D]

Afb. A

Afb. B

Afb. C

Afb. D
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E    AANSLUITSCHEMA YOUBOARD-TOUCH
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DATA [MAX. 4 MTR.]

STABIELE EN VORMVASTE ACHTERWAND VOOR MONTAGE YOUBOARD-TOUCH
MINIMAAL 1250X2500MM
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