inbouwunits »

Aan de hand van deze gegevens kunt u zelf uw eigen Venid
unit samenstellen.

Bureau inbouwunit Venid
Materiaal

Inbouwmodule: zwart geanodiseerd aluminium (E6/EV6)
Onderbak: Plaatstaal voorzien van zwarte poedercoating

Kleur
 zwart RAL 9005

Afmetingen ( tekening beschikbaar op OCS website )

Onderbak: 334 x 173 x 79 mm
Inbouwframe: 351 x 180 x 47 mm
Inbouwunit Venid van de firma Bachmann is een unieke

Inbouwdiepte onderbak en contactblokken: 155 mm

inbouwunit met een deksel dat aan 2 zijden geopend kan

Venid is geschikt voor werkbladen van 14 – 25 mm dik

worden.

Dit

maakt

de

unit

uitermate

geschikt

voor

vergadertafels. Tevens heeft het deksel een inlegdiepte tot 25
mm, hiermee vormt de inbouwunit een harmonieus geheel met

Verpakkingseenheid

het werkblad.
Per stuk
Venid bestaat uit een inbouwframe en een onderbak met 2 4voudige contactblokken, ieder voorzien van een aansluitsnoer

Artikelnummer

van 0,2 meter met een Wieland GST18i3 connector. Alle
overige aansluitingen waaronder data, HDMI, USB, VGA/Audio

U kiest een inbouwframe op basis van het aantal gewenste

worden geleverd in een bus/bus uitvoering. Dit betekent dat u

modules. Daarna kiest u een bijpassende module op basis van

zonder gereedschap simpelweg de aansluitingen realiseert

het aantal benodigde aantal aansluitingen. In één lege positie

met prefab kabels.

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

De Venid is tevens leverbaar met een USB charger module.

voorbeeld combinaties. U kunt er van uitgaan dat een data,

Hiermee is het opladen van een smartphone of tablet een fluitje

HDMI, USB en Audio aansluiting in iedere gewenste

van een cent.

combinatie past.
In onderstaande overzichten gaan we uit van een randaarde

Samenstellen

stopcontact zoals toegepast in Nederland.

Venid is standaard leverbaar in een 4-voudige uitvoering. De
Venid kent door zijn modulaire opbouw een enorme

Inbouwframe 4-voudig

Artikelnummer

Zwart RAL 9005

935.000

verscheidenheid aan uitvoeringen. Wij geven u een overzicht
van de inbouwframes en de verschillende contactblokken.

Onderbak 4-voudig

Artikelnummer

Zwart RAL 9005

935.100

Contactblokken 4-voudig

Artikelnummer

2x 230V + 2x leeg

936.007

3x 230V + 1x leeg

936.009

Bijlage

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

936.003

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

936.001
Venid gesloten

Hoe bestel ik een Venid?

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
multimedia 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:

Venid geopend in vergadertafel

verkoop@ocsystems.nl
Of bel met:
0183 309425
Gerelateerde producten

Wieland GST18i3

Inzetplaatjes in- &

Kabelgeleiding

bekabeling

en opbouwunits

München

