Säkerhetsskåp / Laddskåp - HiSafe - S10-8FA / S190-16FA / 290-32FA
för Laptops, iPads / Surfplattor (Säkerhetsklass SS3492)

Säkerhetsskåp/Laddskåp - HiSafe - för skydd och laddning av upp till 32st Laptops/iPads/Surfplattor/Mini-Laptops i låsbara fack.
Säkerhetsklassat och godkänt skåp för högsta säkerhet med individuellt låsbara fack.
Artikelnr: S10-8FA

Säkerhetsskåp/Laddskåp - HiSafe (För skydd och laddning av upp till 8st Laptops / 8st Surfplattor i låsbara Fack).

Artikelnr: S190-16FA Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (För skydd och laddning av upp till 16st Laptops / 16st Surfplattor i låsbara Fack).
Artikelnr: S290-32FA Säkerhetskåp/Laddskåp - HiSafe (För skydd och laddning av upp till 32st Laptops / 32st Surfplattor i låsbara Fack).

Utvändigt mått skåp S10-8FA:

Höjd: 1000 Bredd: 575

Djup: 500 (mm)

Utvändigt mått skåp S190-16FA: Höjd: 1900 Bredd: 575

Djup: 500 (mm)

Utvändigt mått skåp S290F-32FA: Höjd: 1900 Bredd: 1000 Djup: 500 (mm)
Invändigt mått fack (=Funktionsmått): Höjd: 96 Bredd: 325 Djup: 380 (mm)
Inredning: 8st låsbara fack Artikelnr: S10-FA / 16st låsbara fack Artikelnr: S190-16FA / 32st låsbara fack Artikelnr: S290-32FA

Övrig information
Ventilation: Mekanisk ventilation för laddning (Väl tilltagen hålbild i skåp för laddning).
Som tillval kan vagnen utrustas med Termostatstyrd fläkt (628-333) vilket möjliggör att Datorerna/Surfplattorna kan vara i drift om behov
finns att uppdatera dessa nattetid. OBS! Detta tillval behövs normalt inte om endast laddning ska ske i vagnen.
Laddning: 1-4st Uttagslister (220v) med 10st uttag i varje list. Extra Uttagslister som tillval. Antal uttaglister som standard:
S10-8FA (1st) / S190-16FA (2st) / 290-32FA (4st). Som tillval finns även en 3-Fas adapter.
Nyckellåsning / Kodlås (Skåp): Levereras som standard med nyckellåsning och 2st nycklar. Kodlås finns som tillval (se tillval för mer info).
Nyckellåsning (Fack): De låsbara facken levereras i Huvudnyckelsystem där varje fack är Olikalåst med 2st Nycklar/Fack.
2st Huvudnycklar medföljer leveransen som passar i samtliga Fack. Kodlås finns som tillval (se tillval för mer info).
Montering: Fristående alternativt bultning i golv eller vägg.
Vikt: 163 / 270 / 418 (kg)
Säkerhetsklass: SS 3492
Färg: Vit
Tillval:
Artnr: S-KOD

Kodlås-Skåp (Lättanvänt och lättprogramerbart kodlås med Masterkod och upp till 10st användarkoder. Med detta tillval slipper man nyckelhantering).

Artnr: S-Nyckel

Nyckel-Skåp-Skåporder (2st nycklar följer med som standard. För extra nycklar väljs detta tillval. Vid behov av många nycklar rek. Kodlås).

Artnr: ES-Nyckel Nyckel-Skåp-Efterbeställning (Vid efterbeställning väljs detta tillval).
Artnr: HF-Nyckel Huvudnyckel-Fack (2st huvudnycklar passande samtliga fack följer med som standard. För extra huvudnycklar väljs detta tillval.
Artnr: F-Nyckel

Nyckel-Fack (2st nycklar passande/fack följer med som standard. För extra nycklar väljs detta tillval).

Artnr: 6424

Kodlås-Fack (Masterkod + Användarkod (Med detta tillval slipper man nyckelhantering).

Artnr: 637

3-Fas adapter (3st standard 220v uttag till 1st 3-fas uttag ”16A-416-Schuko-Röd”). Längd: 3m

Artnr. 628-333

Termostatstyrd fläkt

Artnr. 635

Extra uttagslist (10-uttag)
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