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Inbouwunit Top Frame

Inbouwmodule: plaatstaal voorzien van zwarte poedercoating
Deksel: aluminium

(zonder oplegrand)
Kleur
 aluminium geanodiseerd en gestraald (EV1)
 aluminium zwart geanodiseerd en gestraald (EV6)
 aluminium geanodiseerd (E1/EV1)

Afmetingen

4-voudig : 300 x 92 x 98 mm
8-voudig: 483 x 92 x 98 mm
Gebruik voor montage altijd de montagehandleiding. Deze is
terug te vinden op onze website.
Inbouwunit Top Frame van de firma Bachmann is een bijzonder
chique oplossing voor het verwerken van 230V en data en / of

Verpakkingseenheid

multimedia in vergadertafels. Inbouwunit Top Frame is door
een lichte vingerdruk op het deksel te openen en te sluiten. Om

Per stuk

de unit geheel in de vergadertafel op te laten gaan, kan deze
worden voorzien van 0,6 mm fineer van het werkblad.

Top Frame bestaat uit een inbouwframe, een deksel leverbaar
in verschillende kleuren en een contactblok. Het contactblok
wordt voorzien van Wieland GST18i3 in- en uitgang en kan
eenvoudig in de inbouwunit worden gemonteerd. Alle overige
aansluitingen waaronder data, HDMI, USB, VGA/Audio worden
geleverd in een bus – bus uitvoering. Dit betekent dat u zonder
gereedschap simpelweg de aansluitingen realiseert met prefab
kabels. De Top Frame is tevens leverbaar met een USB

Artikelnummer

U kiest een inbouwframe op basis van het aantal gewenste
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.

charger module. Hiermee is het opladen van een smartphone
of tablet een fluitje van een cent.

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

Samenstellen
Top Frame is standaard leverbaar in een 4- en 8-voudige
uitvoering. De Top Frame kent door zijn modulaire opbouw een
enorme verscheidenheid aan uitvoeringen. Wij geven u een

Inbouwframe

Artikelnummer

4-voudig

925.100

8-voudig

925.101

overzicht van de inbouwframes, verschillende inbouwmodules
en de meest belangrijke aansluitingen naast 230V. Aan de
hand van deze gegevens kunt u zelf uw eigen Top Frame unit
samenstellen.

Deksel

Artikelnummer

Bijlage

4-voudig - aluminium geanodiseerd en
gestraald (EV1)

925.0044

4-voudig - aluminium zwart
geanodiseerd en gestraald (EV6)

925.0047

4-voudig - aluminium geanodiseerd
(E1/EV1)

925.0022

8-voudig - aluminium geanodiseerd
en gestraald (EV1)

925.0034

8-voudig - aluminium zwart
geanodiseerd en gestraald (EV6)

925.0049

8-voudig - aluminium geanodiseerd
en gestraald (EV1)

925.0023

Contactblok 4-voudig

Artikelnummer

1x 230V + 3x leeg

909.002

2x 230V + 2x leeg

909.003

3x 230V + 1x leeg

909.004

4x leeg

909.000

Top Frame gesloten

2x 230V + 1x 2-voudige USB charger
+ 1x leeg

909.0056

Contactblok 8-voudig

Artikelnummer
Top Frame geopend in bureau-opstelling

3x 230V + 1x 2-voudige USB charger
+ 4x leeg

909.0057

2x 230V + 6x leeg

909.005

3x 230V + 3x leeg

909.006

4x 230V + 4x leeg

909.007

5x 230V + 3x leeg

909.008

6x 230V + 2x leeg

909.009

8x leeg

909.001

Gerelateerde producten

Wieland GST18i3
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