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van de inbouwframes, verschillende inbouwmodules en de
meest belangrijke aansluitingen naast 230V.

Bureau inbouwunit Coni
Aan de hand van deze gegevens kunt u zelf uw eigen Coni
unit samenstellen. Natuurlijk heeft OCS al vele uitvoeringen
voor uw uitgewerkt. Deze treft u eveneens in het overzicht
van artikelnummers aan.

Materiaal

Plaatstaal

Kleur
 zwart RAL 9005
De Coni van het fabricaat Bachmann is geschikt voor het

 antraciet

inbouwen in onder andere vergadertafels, bureaus en balies.

 zilvergrijs RAL 9006

De Coni is opgebouwd uit een los inbouwframe en een

 RVS

inbouwmodule. De inbouwunit is leverbaar in 3 standaard

 wit RAL 9010

versies; met drie, vier en met zes modules.

Overige kleuren op aanvraag

De inbouwmodule is zonder gereedschap eenvoudig aan te

Afmetingen ( tekening beschikbaar op OCS website )

brengen in het inbouwframe. De 230V sluit u aan met een
GST18-3 prefab aansluitsnoer verkrijgbaar in diverse lengten.

Oplegrand:

Alle overige aansluitingen waaronder data, HDMI, USB,

Buitenmaat frame 3-voudig: 248 x 151 mm

VGA/Audio worden geleverd in een bus – bus uitvoering. Dit

Buitenmaat frame 4-voudig: 290,5 x 151 mm

betekent

Buitenmaat frame 6-voudig: 386,5 x 151 mm

dat

u

zonder

gereedschap

simpelweg

de

aansluitingen realiseert met prefab kabels. De Coni is tevens
leverbaar met een USB charger module. Hiermee is het

Uitsparing:

opladen van een smartphone of tablet een fluitje van een

Freesmaat frame 3-voudig: 230 x 138 mm

cent.

Freesmaat frame 4-voudig: 272,5 x 138 mm
Freesmaat frame 6-voudig: 368,5 x 138 mm

Onderbak

Tolerantie is + 0,5 mm

De onderbak vormt onder het werkblad een uitstekende
afwerking van de Coni inbouwunit. Geleverd in een mat

Verpakkingseenheid

zwarte uitvoering biedt deze onderbak de gebruiker een
prefecte

oplossing

voor het

opbergen

van

overtollige

Per stuk

bekabeling. Eenvoudig zonder gereedschap te monteren.
Artikelnummer
Samenstellen
De Coni kent door zijn modulaire opbouw een enorme

U kiest een inbouwframe op basis van het aantal gewenste

verscheidenheid aan uitvoeringen. Wij geven u een overzicht

modules. Daarna kiest u een bijpassende module op basis

van het aantal benodigde aantal aansluitingen. In één lege
positie past: 1 x VGA/audio; 1 x VGA; 2 x data; 1 x data + 1 x
HDMI; 1 x USB + 1 x data, 1 x HDMI + 1 x Audio 3,5 mm. Dit
zijn enkele voorbeeld combinaties. U kunt er van uitgaan dat
een data, HDMI, USB en Audio aansluiting in iedere
gewenste combinatie past.

Inbouwmodule 4-voudig

Artikelnummer

1 x 230V + 3 x leeg

912.026

2 x 230V + 2 x leeg

912.1298

3 x 230V + 1 x leeg

912.028

Inbouwframe 6-voudig

Artikelnummer

Zwart RAL 9005

911.003

In onderstaande overzichten gaan we uit van een randaarde
stopcontact zoals toegepast in Nederland.

Inbouwframe 3-voudig

Artikelnummer

Antraciet

338.0206

Zwart RAL 9005

911.002

Zilvergrijs RAL 9006

927.050

Antraciet

928.900

RVS

911.005

Zilvergrijs RAL 9006

338.0203

Wit RAL 9010

911.001

RVS

911.004

Wit RAL 9010

911.000
Inbouwmodule 6-voudig

Artikelnummer

1 x 230V + 5 x leeg

912.004

Inbouwmodule 3-voudig

Artikelnummer

2 x 230V + 4 x leeg

912.005

1 x 230V + 2 x leeg

912.002

3 x 230V + 3 x leeg

912.006

2 x 230V + 1 x leeg

912.003

4 x 230V + 2 x leeg

912.007

3 x 230V

333.1007

5 x 230V + 1 x leeg

912.008

3 x leeg

912.000

6 x 230V

op aanvraag

6 x leeg

op aanvraag

Inbouwframe 4-voudig

Artikelnummer

Zwart RAL 9005

op aanvraag

Losse onderbak

Artikelnummer

Antraciet

338.0236

3-voudig

911.910

Zilvergrijs RAL 9006

338.0205

4-voudig

911.911

RVS

op aanvraag

6-voudig

911.913

Wit RAL 9010

911.020

Hoe bestel ik een Coni?

Gerelateerde producten

OCS wenst u te ontzorgen!
Dit betekent dat u aangeeft over hoeveel WCD’s u wenst te
beschikken in combinatie met alle over overige data en of
multi media aansluitingen. Dit geeft u per telefoon of Email
door aan een van onze verkoopmedewerkers. U ontvangt

Bureau inbouwunit

diezelfde

Power Frame

dag

nog

een

aanbieding

met

een

uniek

Inzetplaatjes inbouw- en opbouwunits

bestelnummer. Na opdracht stellen wij de unit in ons eigen
magazijn samen en leveren u een compleet product.

De Coni is leverbaar via uw Elektrotechnisch grossier.

Kortom PLUG & PLAY!
U kunt deze OCS artikelen terugvinden in het 2BA
–

U kunt voor uw aanvragen sturen naar:

bestand

verkoop@ocsystems.nl

installatiebranche!

Of bel met:
0183 309425

Bijlage

Coni in combinatie met bijhorende onderbak

Het

bestandbeheer

binnen

de

