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Compactus®
Dynamic
Pro
XTR
-sähkösiirtohylly
Visit www.kasten.fi/Tuotteet/Siirtohyllyt/Compactus-Dynamic-Pro-XTR/ for the latest information.
Siirtohyllystöllä tehokasta tilankäyttöä
arkistoinnissa ja varastoinnissa.
Siirtohyllyjä käyttämällä saadaan samaan tilaan jopa 70% enemmän
hyllytilaa kuin perinteisellä kiinteällä hyllyllä, tarvitaan vain 1
hyllykäytävä.

Compactus Dynamic Pro XTR sähkösiirtohylly is a product in the
category

Siirtohyllyt arkistoon
Kasten Mobile -siirtohylly
Compactus Original XTR
Compactus Dynamic XTR sähkösiirtohylly
Compactus Dynamic Pro XTR sähkösiirtohylly
Compactus Double Decker XTR
Päivittäminen Dynamic:iin (Pro)
Please visit www.kasten.fi to see our other
products.
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Kuvaus

Compactus® Dynamic Pro XTR -sähkösiirtohyllyjen älykäs
elektroniikkaohjaus tarjoaa äärimmäistä käytön helppoutta. Se on
lisäksi turvallinen käyttää ja säilytettävä materiaali on suojassa ja
luottamuksellinen aineisto turvassa.
Compactus® Dynamic Pro XTR tarjoaa kaikki Compactus® Dynamic
XTR ominaisuudet sekä paljon lisää.
Edistyksellistä käytön helppoutta
Älykäs 3,5” LCD kosketusnäyttö tarjoaa edistyksellistä käytön
helppoutta. Järjestelmän asetusten muuttaminen onnistuu helposti
PC:llä verkon tai USB-liitännän kautta. Jos järjestelmä on käyttämättä
hetken aikaa, se siirtyy virransäästötilaan. Käyttöjärjestelmän komennot
ovat yksiselitteisiä eivätkä vaadi erillistä käyttökoulutusta.
Järjestelmä antaa mahdollisuuden säilyttää luottamuksellista aineistoa.
Estä luvaton pääsy hyllystöön käyttämällä ohjelmoitavissa olevia
avaimia tai PIN-koodeja. Jokainen vaunu voidaan ohjelmoida vain tietyn
henkilön tai ryhmän käyttöön.
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Referenssejä
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Kirjaston siirtohyllyt
Terveydenhuolto
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Hyödyt
Compactus® Dynamic Pro XTR tarjoaa kaikki Compactus®
Dynamic XT ominaisuudet sekä paljon lisää:
Ergonomia ja käytön helppous
Vaivaton käyttö: 3,5” LCD hipaisunäytöllä oleva ohjain, 11 kielellä ohjelmoituna
Järjestelmän asetusten muuttaminen on helppoa PC.n avulla
paikallissverkon tai USB-liitännän kautta
Kommunikointi tiedostonhallinta-ohjelmiston kautta dokumenttien
tehokkaaseen säilyttämiseen ja hakuun.
Käyttöpaneelin sijoituskorkeus voidaan määritellä yksilöllisesti

Materiaalin suojaus
“Yöajo” esim. paremman ilmankierron ja tuuletuksen takia

Turvallisuus
Joustavasti ohjelmoitavissa oleva kulunvalvonta
Useamman vaunun lukitseminen järjestelmässä omaksi lohkokseen
Automaattisesti avautuva oletuskäytävä

Laatu ja kestävyys
Virransäästötila, joka noudattaa Energy Star tai Green Leaf -standardeja

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot
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Kiskotustavat
Kylmävalssatusta teräksestä valmistetut siirtohyllyn kiskot voidaan
asentaa
Uppoasennettuna lattiabetoniin.
Pinta-asennettuna.
Pinta-asennettuna lastu- tai alumiinilevyin, jolloin lattiapinta on samalla
tasolla kuin kiskon yläpinta.

Mitoitus
Siirtovaunun maksimipituus on 14,4 metriä.
Hyllystön suurin korkeus on 2994 mm. Korkeuden voi valita 40 mm:n välein.
Hyllysyvyydet 200, 250, 270, 300, 320, 350, 370, 390, 400 ja 450 mm.

Kantavuus
Vaunualustan maksimi kantavuus
Siirtohyllyryhmän maksimi kantavuus
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8 tonnia
160 tonnia

15 tonnia
300 tonnia
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Accessories for Compactus
Sliding doors

Roller front doors

Sliding doors convert open shelving units
and racks into closed modules.

Rooler front doors convert open
shelving units and racks into closed
modules.

Label holder

Pull-out frame

To identify aisles.

Store documents in several types
of suspension pocket files. The files
are accessible from above.

Pull-out shelf

Shelf perforated 2 and 3
rows

Pull-out shelves are used as a writing
desk, work table or temporary storage of
smaller goods.
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Use with solid dividing bars or steel
partition panels to create subcompartments.

Steel partition panel

Dividing bars

Create closed compartments.

Create open barred compartments.

Sliding book support

Compartment clamp

To keep rows of books or documents
upright. Can be locked in any position.

To keep rows of books or
documents upright. U-shape for
shelving systems, cabinets and
racks with 200, 250 or 270 mm
depth. W-shape for shelving
systems, cabinets and racks with
300 to 450 mm depth.

Drawer

Multi-purpose drawer

Store smaller goods and office supplies
either loose or packed. The drawer may
be divided into a number of sections

For preserved storage of fragile and
sensitive objects, which need to be
protected against dust and light.

