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Materiaal

Bureau opbouwunit Desk II

Aluminium en kunststof

Kleur
 inox / zilvergrijs RAL 9006
 wit RAL 9010
Afmetingen
Lengte: afhankelijk van het aantal modules
Hoogte: 90 mm (vanaf werkblad)
Breedte: 73 mm
Verpakkingseenheid
De Desk II van het fabricaat Bachmann is een zeer solide

Per stuk

Desktop unit en vormt een fraai exemplaar op uw bureau. De
degelijke bevestigingsbeugels, verwerkt in de eindkappen

Artikelnummer

links en rechts, zorgen voor een oersterke montage op ieder
bureaublad met een maximale dikte van 50 mm.

De Desk II kan in alle denkbare combinaties geleverd worden:
230V-wcd’s, CAT6- UTP en STP, USB 3.0, HDMI, VGA/A,
DVI, data- en VGA kabeldoorvoeren alles in combinatie met
een USB charger. Kortom ook uw aansluiting is leverbaar!
OCS levert de Desk II compleet gemonteerd. U ontvangt geen
kit met onderdelen maar een Desktop unit gereed voor plug
and play!

Bekabeling

De 230V aansluiting van de Desk II is gebaseerd op een vast
gemonteerd voedingssnoer v.v. een Wieland GST18-3stekker. De lengte van dit snoer is 20 cm.

Uitvoering module

Artikelnummer

3 x 230V RAL 9010

902.2048

3 x 230V Inox

902.4048

2 x 230V + 1 x leeg RAL 9010

902.203

2 x 230V + 1 x leeg Inox

902.403

3 x 230V + 1 x leeg RAL 9010

902.200

3 x 230V + 1 x leeg Inox

902.400

2 x 230V + 2 x leeg RAL 9010

902.211

2 x 230V + 2 x leeg Inox

902.411

3 x 230V + 2 x leeg RAL 9010

902.201

3 x 230V + 2 x leeg Inox

902.401

3 x 230V + 3 x leeg RAL 9010

902.202

3 x 230V + 3 x leeg Inox

902.402

2 x 230V + 1 x 2V USB charger + 1 x leeg 902.228
Wit
2 x 230V + 1 x 2V USB charger + 1 x leeg 902.428
Inox

Alle overige aansluitingen van de Desk II worden geleverd op

De lege posities kunnen worden ingevuld met onze

basis van het bus-bus principe. Dus bijvoorbeeld een data

inzetplaatjes voor data- en multimedia aansluitingen.

connector wordt aan beide zijden met een RJ45 jack
aangesloten. Geen kabels en aders aanpellen of afstrippen,
alles op basis van connector technologie. Dit betekent
foutloos werken.

Uitvoering compleet

Artikelnummer

2x 230V + 1x Cat6 UTP INOX

55.40.064

2x 230V + 1x Cat6 + 1x Hdmi INOX

55.40.065

2x230V + 1xCat6 + 1xVga/Audio
INOX
2x230V + 1xCat6 + 2xUSB-Charger
INOX
2x 230V + 1x Cat6 UTP RAL9010

55.40.066
55.40.067

Hoe bestel ik een Desk II?

OCS levert u een oplossing!
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

55.40.086

2x 230V + 1x Cat6 + 1x Hdmi
55.40.087
RAL9010
2x230V + 1xCat6 + 1xVga/Audio
55.40.088
RAL9010
2x230V +1xCat6 +2xUSB-Charger
55.40.089
Ral9010

diezelfde

dag

nog

een

aanbieding

met

een

uniek

bestelnummer. Na opdracht stellen wij de unit in ons eigen
magazijn samen en leveren u een compleet product.
Kortom PLUG & PLAY!

U kunt voor uw aanvragen sturen naar:
verkoop@ocsystems.nl

Indien uw combinatie niet in het overzicht is terug te vinden,
dan kiest u eerst een passende module Desk II. Daarna kiest

Of bel met:
0183 309 425

u uw gewenste data- en multimedia aansluitingen. Aan de
hand van deze artikelnummers kunnen wij snel een calculatie

Gerelateerde producten

voor u maken. U ontvangt deze ook altijd compleet
gemonteerd.
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