Data & Multi Media »

Garantie

Van Kast tot Bureau

Op al onze datacomponenten bieden wij een garantie van 25
jaar!

Welke producten kunt u bij ons vinden

Hieronder geven wij u a.d.h.v. enkele afbeeldingen een idee
welke materialen en mogelijkheden wij u kunnen bieden.

OCS

vertegenwoordigt

de

Duitse

fabriek

Rutenbeck,

gevestigd te Schalksmühle. Rutenbeck staat bekend om haar
kwalitatief goede producten. In de afgelopen 60 jaar heeft
men

in

veel

marktsegmenten

een

hoogwaardig

kwaliteitsniveau bereikt op het gebied van data en multi media
Cat6A UTP aansluitingen

verbindingstechnieken.

Onze data aansluitdozen zijn universeel en veelal geschikt
OCS presenteert met behulp van de componenten van o.a.

om in combinatie met het door u gekozen merk
schakelmateriaal te gebruiken. Er is ook een STP variant

Rutenbeck het Van Kast tot Bureau concept.

beschikbaar. Geschikt voor snelheden tot 10 Gbit/sec.
alsmede voor HDBaseT, UPOE en PoE+.

In grote lijnen
Het concept is gericht op de klein zakelijke markt.
Artsenpraktijken, notaris- en advocatenkantoren, winkels,
sportfaciliteiten, hebben allemaal een goed werkend data
netwerk nodig. Dit in combinatie met een aansluiting tot op de
werkplek.

Niet

alleen

een

goede

dataverbinding

is

noodzakelijk maar ook een veilige 230V aansluiting voor onze
PC of laptop. En wat denkt u van een USB oplaadpunt voor
uw smartphone of tablet.
Universele patchpanelen en opbouwbehuizingen voor iedere
Dit is de markt waar OCS zich op richt. Gezamenlijk met
kwalitatief hoogwaardige producten, kennis, ervaring, een
goed distributienetwerk en zelfs de mogelijkheid tot installatie
maken dit concept uniek op de Nederlandse markt.

datainstallatie is er een passende behuizing.

Aansluiten tot op het bureau

OCS heeft zich de afgelopen 15 jaar sterk gericht op
aansluitingen op en rond de werkplek. Vandaar ons
omvangrijke programma in oplossingen.

Opbouw data-aansluiting 3 x RJ45

Geen wand of kabelgoot langs de muur, maar toch een
keurige data-aansluiting op de wand. Kies dan voor een
universele opbouw behuizing geschikt voor 3 data
connectoren.

Bachmann Desk 2 – 2x230V+USB chager

Standaard en vergrendelbare patchsnoeren voor een perfecte
flexibele verbinding tot op de werkplek.

Alle mogelijke multi – media aansluitingen toepasbaar in ieder
merk schakelmateriaal.
Bachmann Coni inbouwunit 2 x 230V + 1 x data

WLAN / WIFI data accesspoints

Contact

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden van
OCS neem dan contact op met onze verkoopafdeling.

info@ocsystems.nl

Of bel met + 31 183 309425

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van ons
concept: VAN KAST TOT BUREAU!

OCS – Sofia opbouwunit – RVS

OCS – Vloerdozen voor alle toepassingen

