Rostfritt

Rostfri
kapsling för
krävande
miljöer

Eventus tillverkar och har ett brett utbud av rostfria kapslingar
för datorer, monitorer och skrivare. För högsta finish och kvalitet
tillverkas våra produkter helt i borstad rostfri plåt. Kapslingarna

Ett urval av kunder som har valt rostfria
datorskåp från Eventus:

är ventilerade enligt övertrycksprincipen och försedda med

Coca Cola Drycker Sverige AB

fläktar, vilket garanterar rätt driftsmiljö.

Arla Foods AB
Procordia Foods AB

SeFlex Golvskåp och SeFlex Väggskåp är IP 55-klassade. Det
innebär ett garanterat skydd mot damm och väta. Jämfört med

Findus Sverige AB
Fazer Bageri AB
Atria Chark & Deli AB

andra förekommande fabrikat på marknaden är våra rostfria

Åbro Bryggeri AB

produkter dessutom prismässigt mycket konkurrenskraftiga.

Uni Lever/GB Glace AB

Utvägen 6 SE-361 31 Emmaboda
Tel: 0471 466 00 Fax: 0471 134 25
e-post: info@eventus.se
www.eventus.se

Fresenius Kabi AB

SeFlex Golvskåp
Säker datorhantering med extra höga krav.
SeFlex har allt det du kan förvänta dig av ett datorskåp för kliniska miljöer.
Skåpet är robust och slagtåligt och samtidigt lätt att hålla rent. SeFlex är
kapslingsklassat enligt IP55 och ventilerat enligt övertrycksprincipen. Dessutom är det försett med tangentbordshylla med handledsstöd och utdragbar
musplatta. Inredningen består av tre flyttbara hyllor för dator, skrivare och
bildskärm upp till 24”. Allt är väl skyddat bakom en låsbar dörr med laminerad glasruta. Som tillval finns bland annat hjulsats och tangentbordslåda.
Mått: B=580mm H=1660mm D=550mm
Tangentbordslådan och hjulsatsen på bilden är tillbehör.

SeFlex Väggskåp
Utrymmessnåla datorskåp för extra höga krav
SeFlex Väggskåp är lika generöst utrustat som golvskåpet med samma
IP-klassning, höga kvalitet och finish. Tack vare kompakta yttermått hängs
skåpet enkelt på vägg eller placeras på benställning, som är tillval. SeFlex
Väggskåp rymmer en skärm upp till 24”, liten dator eller tunn klient.
Mått: B=590 mm H=700 mm D=370 mm
Tangentbordslådan på bilden är tillbehör.

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.
Mått 42”: B=1219 mm H=849 mm D=189 mm
Mått 52”: B=1441 mm H=974 mm D=189 mm

SeFlex Skrivarkapsling
Skyddad miljö för skrivare
För fristående skrivare är vår skrivarkapsling det optimala valet. Lösningen ger
dig enkel åtkomst till utskrifter samtidigt som skrivaren är skyddad.
Kapslingen är ventilerad och försedd med en okrossbar transparent
topplucka av akrylplast.
Mått: B=530 mm H=600 mm D=600 mm

Samtliga produkter ovan finns även i pulverlackerad stålplåt.
Kontakta oss för priser.

Tillvalsutrustning
Tillbehörsprogram för högt ställda krav
Industritangentbord med IP-Klass 68.

Hjulsats bestående av 4st sväng- och låsbara gummihjul.
Diameter 75mm x 25mm.

Optisk mus med IP-Klass 68.
Frostvakt/värmare.
Tangentbordslåda till SeFlex Golv- och SeFlex Väggskåp.

Samtliga priser i detta produktblad är exkl. moms och fraktkostnad.
Vill du veta mer om våra produkter, tillbehör och kundanpassningar, kontakta oss eller besök www.eventus.se.

