SeFlex
SeFlex bord/vägg
Tillbehör

Datorskåp
för industrimiljö
Datorkapsling för säkerhet, hygien
och funktionalitet

Kan extrautrustat med hjulsats.

Eventus industriskåp ger alltid snabb tillgång till funktionell datorkapacitet. Skåpen har kapslingsklass IP 55 som
ger damm- och spolskydd för din utrustning. De plana
ytorna på SeFlex gör det lätt att hålla rent.Skåpen är
fläktstyrda som standard och garanterar god ventilation.
För riktigt höga krav inom ex.vis livsmedelsindustin finns
SeFlex även i rostfritt utförande. De är även utrustade
med spanjolettlås som ger ett gott skydd mot stöld och
åverkan.
Eventus datorskåp är tillverkade i 1,5 mm pulverlackerad
plåt och försedda med härdad glasruta. Kan levereras i
valfri RAL-/NCS-färg mot pristillägg.
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SeFlex
Säker datorhantering i industrimiljö
Robusta SeFlex rymmer dator, skrivare och bildskärm 15-21”. Datorskåpet är utrustat med tre invändiga eluttag samt kabel för anslutning till 220 V. Alla fläktar är kullagrade och alla insug försedda med
dammfilter. Skåpet har även tre invändiga flyttbara hyllplan samt
tangentbordshylla med handledsstöd och utskjutbar musmatta av
rågummi som standard. Kapslingsklass IP 55.
Vikt 83 kilo. Dator, skärm och tangentbord/mus är tillbehör.

SeFlex Bords-/väggmodell
Utrymmessnåla industriskåp
SeFlex i bords- eller väggutförande utnyttjar era utrymmen maximalt.
SeFlex bord/väggmodell finns i två utföranden för CRT-skärmar eller
TFT-skärm. Bordsmodellen är försedd med fläktar och filter som
effektivt skyddar din skärm och dator från damm och väta. Tangentbordshylla med handledsstöd och utskjutbar musmatta av rågummi
levereras som standard.
Kapslingsklass IP 55.

SeFlex Monitorskåp
Skydd för storbildsmonitorer i krävande miljöer
SeFlex Monitorskåp för 42”– 52”-monitorer är konstruerade enligt IP
55-standarden. Det innebär att skärmarna har ett säkert skydd mot
damm, smuts och väta. Den låsbara frontlucka leverers som standard
med härdat glas men kan även erhållas med slagtålig akrylplast. Vi
levererar även skåpen i kundanpassade färger.

IP-klassade tangentbord och möss
Tillbehörsprogram för högt ställda krav
Våra IP 68 klassade tangentbord och möss ger dig fullständigt
skydd mot smuts och väta. Produkterna är enkla att rengöra och
tål desinficering.
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Vill du veta mer om våra produkter, tillbehör och kundanpassningar, kontakta oss eller besök www.eventus.se.

