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Afmetingen

Bureau onderbouwunit Ulm

Ulm 2-voudig:
145 x 68 x 65 mm

Ulm 3-voudig:
200 x 68 x 65 mm

Verpakkingseenheid

Per stuk

Artikelnummer
De Ulm kan naast de 230V worden voorzien van data – en
multimedia aansluitingen. Indien de gewenste uitvoering niet in
Onderbouwunit Ulm is de ideale oplossing voor werkplekken
waar de 230V en multimedia voorziening moet worden

het artikelnummeroverzicht vermeld staat, vraag deze dan
geheel vrijblijvend aan.

uitgebreid, maar deze niet direct zichtbaar mag zijn. De unit
wordt aan de onderzijde van het werkblad bevestigd en is
daarom het ideale product om de clean desk policy te
handhaven. De onderbouwunit is leverbaar in 2-, en 3-voudige

2-voudig

Artikelnummer

2x 230V - zwart RAL9005

49.40.017

2x 230V – wit RAL9010

49.40.016

3-voudig

Artikelnummer

3x 230V - zwart RAL9005

49.40.014

3x 230V – wit RAL9010

49.40.011

uitvoering.

De behuizing is middels vier schroeven eenvoudig te
monteren. De Wcd’s worden gevoed door een vast snoer van
2 meter voorzien van een GST18-3 stekker. Koppel- en
aansluitsnoeren in verschillende lengten kunnen apart besteld
worden. 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.
Materiaal
Plaatstaal – voorzien van poedercoating
Kleur
 zwart RAL 9005
 wit RAL 9010
Overige kleuren op aanvraag

Hoe bestel ik een Ulm?

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 diezelfde dag

Bureau inbouwunit

Cable grip voor het wegwerken van

nog een aanbieding met een uniek bestelnummer. Na opdracht

Power Frame

bekabeling aan onderzijde werkblad

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
Of bel met:
0183 309425

Bijlage

Ulm 2-voudig wit

Ulm 3-voudig zwart

