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Materiaal

Inbouwunit Kapsa

Frame in staal met een RAL kleur of Aluminium geanodiseerd
E6/EV1

Kleur
 zwart RAL 9005
 RVS look
 wit RAL 9010
 Aluminium (geanodiseerd E6/EV1)
Overige kleuren op aanvraag

Afmetingen

1-voudig
Buitenmaat frame 3-voudig: 68 x 70,3 mm
De Kapsa van het fabricaat Bachmann is door haar klassieke
design en geringe inbouwdiepte toepasbaar in onder andere

2-voudig

vergadertafels, bureaus, keukens en wanden. De Kapsa is

Buitenmaat frame 3-voudig: 151 x 70,3 mm

opgebouwd uit een inbouwmodule en een cover leverbaar in
4 verschillende kleuren. De cover kan zonder gereedschap,

3-voudig

ook na montage van de inbouwmodule, eenvoudig op het

Buitenmaat frame 3-voudig: 204 x 70,3 mm

contactblok worden geklikt. Zo kiest u de uitvoering die het
beste bij u past en kan de unit altijd in het design mee

Inbouwdiepte frame: 45 mm

veranderen.

Tolerantie is + 0,5 mm

De Kapsa is standaard leverbaar in een 1, 2- of 3-voudige

Verpakkingseenheid

uitvoering en wordt standaard geleverd in een keuken – en
kantoor uitvoering;

Per stuk

Kapsa keuken

Artikelnummer

Kapsa keuken is voorzien van een 230V aansluitsnoer van 2
meter voorzien van een los bijgeleverde stekker.

U kiest een inbouwframe op basis van het aantal gewenste
Wcd’s . Daarna is er keuze uit een dubbele USB charger

Kapsa kantoor

en/of multi-media aansluitingen. In één lege positie past: 1 x

Kapsa kantoor is voorzien van een 230V aansluitsnoer van

VGA/audio; + 1 x VGA; 2 x data; 1 x data + 1 x HDMI; 1 x

0,2 meter voorzien van een Wieland GST18-3 stekker.

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.

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

WCD module 3-voudig keuken
uitvoering

Artikelnummer

2 x 230V + 1 x leeg

927.002

3 x 230V

927.000

2 x 230V + 2 x USB charger

927.001

WCD module 3-voudig kantoor
uitvoering

Artikelnummer

2 x 230V + 1 x leeg

927.052

3 x 230V

927.050

2 x 230V + 2 x USB charger

927.051

1 x 230V + 2 x leeg

927.062

Cover 2-voudig

Artikelnummer

Zwart RAL 9005

927.301

RVS look

927.300

Wit RAL 9010

927.302

Cover 1-voudig

Artikelnummer

RVS look

927.500

Bijlage

WCD module 2-voudig keuken
uitvoering

Artikelnummer

2 x 230V

927.200

1 x 230V + 2 x USB charger

927.201

WCD module 2-voudig kantoor
uitvoering

Artikelnummer

1 x 230V + 2 x USB charger

272.251

Kapsa in een lounge ruimte

WCD module 1-voudig keuken
uitvoering

Artikelnummer

1 x 230V

927.400

Cover 3-voudig

Artikelnummer

Zwart RAL 9005

927.101

Aluminium (geanodiseerd E6/EV1)

927.103

Wit RAL 9010

927.102

RVS look

927.100

Kapsa covers in verschillende kleuren

Hoe bestel ik een Kapsa?

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
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:
info@ocsystems.nl
Of bel met: 0183 309425
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