Strøm + undervisningslokaler

= Duelco Skolepanel

Bærbare computere er blevet et uundværligt værktøj i næsten alle undervisningssituationer i dag. Brugen af de bærbare computere
medfører et behov for strøm ved de enkelte arbejdspladser. Det problem løses ofte med et virvar af stikdåser, en løsning der er
både tidskrævende, svær at flytte rundt på, som forhøjer risikoen for at nogen falder i ledningerne og som ikke er en særlig pæn
eller holdbar løsning.

Elegant og robust løsning

Med Duelco Skolepanel får du en smart løsning på det
problem. En løsning i aluminium, der både ser pæn ud, og som
er robust nok til at kunne holde til de belastninger, den kan
blive udsat for i undervisningsmiljøet.

Fleksibilitet og enkelhed

Med Duelco Skolepanel fremføres den elektriske installation
fra bord til bord på en måde, hvor der både er taget højde for
arbejdsmiljø, personsikkerhed og udseende. Skolepanelet
monteres let og enkelt med 4 skruer under bordet og forbindes
med det næste bord ved hjælp af den monterede ledning.

En godkendt løsning

Duelco Skolepanel er CE-mærket og systemgodkendt med
henblik på fastmontering under borde og på serieforbindelse.
Derfor må det bruges til netop dette formål. Fastmontering og
serieforbindelse af almindelige strømstikdåser er ikke lovligt på
offentlige steder, som skoler og undervisningssituationer.

Fordele ved Duelco Skolepanel
• Fleksibel løsning, der gør det let og hurtigt at lave nye bordopstillinger
• Robust løsning i aluminium der kan holde til undervisningsmiljøet
• Ingen kabler på gulvet man kan falde over
• Nemmere rengøring
• Løsningen er målrettet skoler og lever op til lovkravene på området
Besøg os på www.elpaneler.dk eller kontakt os på telefon 70 10 10 07 for mere information
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Duelco Skolepanel Modeller
Duelco Skolepanel

Duelco Standard Skolepanel er lavet, så det passer til mange forskellige bordlængder og opsætninger. Duelcos Special-tilpassede
Skolepanel kan skræddersys til det enkelte behov. Det gælder både længde, stikantal, ledningslængder og meget mere.
Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Duelco Standard Skolepanel - til tomandsbord

Varenummer: 73239
Dimensioner: 950 mm x 44,5 mm x 44,5 mm. (længde ekskl. monteringsbeslag)
Antal stik: 3 stk. 230V DK-stikkontakter (skråvendte)
Farve: Sort ALU-skinne med sorte stik
Montering: Vinkelbeslag til montering under bord
Afgangsledning: 1 mtr.
Tilpasning: Standardmodellen kan ikke tilpasses

Duelco Special-tilpasset Skolepanel - til tomandsbord

Varenummer: 73669
Dimensioner: 950 mm x 52,5 mm x 50 mm. (længde ekskl. monteringsbeslag)
Antal stik: 2 stk. 230V DK-stikkontakter
Farve: Sølvgrå (elokseret) ALU-skinne med sorte stik
Montering: Vinkelbeslag til montering under bord
Afgangsledning: 0,5 mtr.
Tilpasningsmuligheder: Panelet kan tilpasses efter ønske

Duelco Special-tilpasset Skolepanel - til enmandsbord

Varenummer: 73671
Dimensioner: 450 mm x 52,5 mm x 50 mm. (længde ekskl. monteringsbeslag)
Antal stik: 1 stk. 230V DK-stikkontakt
Farve: Sølvgrå (elokseret) ALU-skinne med sort stik
Montering: Vinkelbeslag til montering under bord
Afgangsledning: 0,5 mtr.
Tilpasningsmuligheder: Panelet kan tilpasses efter ønske

Tilgangsledning til skolepanel (forskellige længder)
Varenummer - 2 mtr. tilgangsledning: 02.1520
Varenummer - 3 mtr. tilgangsledning: 02.1542
Varenummer - 5 mtr. tilgangsledning: 02.1548

Tilgangsledningen bruges til at forbinde første panel i en serie med stikkontakt i væg,
gulv eller lignende. Altså skal der bruges én tilgangsledning pr. serie, man vil lave af
skolepaneler. Vi anbefaler maksimalt 7 skolepaneler med hver 2 stikkontakter i en serie.

Duelco Skolepullert

Varenummer: 73673
Højde: 320 mm (eks. bærehåndtag)
Antal stik: 8 stk. 230V DK-stikkontakt
Farve: Sølvgrå (elokseret) ALU-søjle med sorte stik
Fod: Flytbar fod i ALU
Tilgangsledning: 5 mtr.
Tilpasningsmuligheder: Skolepullerten kan tilpasses efter ønske
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