TowerLine villamos munkaállomás
A Tower Line egy kutatás-fejlesztésben, gyártásban, kalibrálásban és karbantartásban történő ipari
felhasználásra szánt rugalmas villamos munkaállomás. Nagyszerű választás oktató laboratóriumok
számára szakközépiskolákban és a felsőfokú oktatásban.

Műszer panel
Világítás

Biztonsági rends

Tartozékok

Világítás
Kitűnő világítás javítja a
munkakörülményeket
LED alsó megvilágítás,
alap kivitel
Biztonsági rendszer
Minden műszert biztonsági
eszköz véd

Tágas tér
A lábak kiképzése nagy
teret biztosít a
munkaállomás alatt
MŰSZER PANEL
A TowerLine műszerpanel elhelyezést biztosít villamos
eszközök, mint pl. tápegységek, mérőeszközök és
adatátviteli csatlakozások számára.
A panel teljes mértékben moduláris kivitelű és a
felhasználó igényei szerint konfigurálható. A moduláris
kivitel lehetővé teszi új műszerek utólagos hozzáadását
biztosítva ezzel a jövőben felmerülő igények
kielégítését.
A panel alján energiatakarékos LED sor szolgáltat
megvilágítást a panel alatti munkaállomás részeknek.

A TEKLAB® villamos
munkaállomás
gyártója a finnországi TEKLAB®
Oy.
A TEKLAB® villamos
munkaállomásokat
világszerte több, mint 100
országban használják
használják.
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MUNKAÁLLOMÁS KERET
A TowerLine munkaállomás nagymértékben flexibilis
kivitelű. A hosszú lábakban perforált függőleges csövek
vannak, melyek lehetővé teszik a tartozékok bármely
magasságban történő elhelyezését. A lábakra szerelhető
pl.:
• Műszer panel
• Asztallap
• Hátlap panelek akasztókkal és tároló dobozokkal
• PC állványok és monitortartók
• Állítható felső elemek
• Világítás
A lábakban függőleges kábelcsatornák helyezkednek el .
Ezek, a kiegészítőBŐVÍTHETŐSÉG
horizontális csatornákkal a
munkaállomást rendezetté és esztétikussá teszik.
Az erős acél szerkezet 300 kg terhelhetőséget biztosít.
Ezen kívül az összes tartozék porszórt festéssel ellátott
acélból készült, garantálva a munkaállomás hosszú
élettartamát.
A TEKLAB ezenkívül átfogó ESD elleni védelmi
rendszert nyújt a munkaállomás és a felhasználók számára,
az elektrosztatikus kisülések okozta károk korlátozása
céljából.

BŐVÍTHETŐSÉG

A TowerLine munka állomások hegesztés nélkül
összeköthetők egymással egyetlen hosszabbító lábbal.
Ezzel lehetővé válik praktikus és esztétikus
munkaállomások létrehozása kevesebb alkatrészből.
Ráadásul sarok típusok is kaphatók a rendelkezésre
álló tér jobb kihasználására.

Munkaállomás keret
alap kivitelű
asztallap
TABTL16

Munkaállomás
keret
ESD asztallap
ETABTL16

Asztallap méret
szélesség x mélység
(mm)
1575x750

TABTL16X

ETABTL16X

1575x750

TABTL19

ETABTL19

1880x750

TABTL19X

ETABTL19X

1880x750

TABTLC

ETABTLC

SAROK ELEM

X= toldó keret. Csak 1 láb.
Panelek

Panel szélesség (mm)

PANTL16

1575

PANTL19

1880

PANTLC

SAROK ELEM

PANSOCKETLEU

4db Schuko aljzat panel alatt

PANSOCKETLUK

4db UK aljzat panel alatt

PANSOCKETLUS

4db US aljzat panel alatt
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