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Compactus
Dynamic
Pro
XT
-sähkösiirtohylly
Visit www.kasten.fi/Tuotteet/Siirtohyllyt-toimistoon/Compactus-Dynamic-Pro-XT--sahkosiirtohylly/ for the latest information.
Kasten-siirtohyllystöillä tehokasta tilankäyttöä
lähiarkistoinnissa ja -varastoinnissa.

Compactus Dynamic Pro XT sähkösiirtohylly is a product in the
category

Siirtohyllyjä käyttämällä saadaan samaan tilaan jopa 70% enemmän
hyllytilaa kuin perinteisellä kiinteällä hyllyllä. Tarvitaan vain 1
hyllykäytävä. Samaan tilaan voit luoda työpisteen tai lisää
säilytystilaa.

Siirtohyllyt toimistoon
Compactus Original XT
Compactus Dynamic XT sähkösiirtohyllystö
Compactus Dynamic Pro XT sähkösiirtohylly
Kasten Vario-siirtohylly
Please visit www.kasten.fi to see our other
products.
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Kuvaus

Kasten Compactus® Dynamic Pro XT -siirtohyllyjen älykäs
elektroniikkaohjaus tarjoaa äärimmäistä käytön helppoutta, lisäksi Referenssejä
se on turvallinen käyttää ja säilytettävä materiaali on suojassa ja
Toimiston siirtohyllyt
luottamuksellinen aineisto turvassa.
Compactus® Dynamic Pro XT tarjoaa kaikki Compactus® Dynamic
XT:n 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.

Hyödyt
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Compactus® Dynamic Pro XT 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
Profiloidut alumiinkiskot voidaan asentaa:
Pinta-asennettuna lattiabetoniin.
Pinta-asennettuna lastulevyin, jolloin lattiapinta on samalla tasolla kuin kiskon
yläpinta: ”uivaan lattiaan” voidaan lisätä LED-valot.
Pinta-asennettuna lastulevyin ja alumiinisella nousulistalla.

Mitoitus
Siirtovaunun max. pituus 6 m.
Hyllystön korkeus: 1194 - 2874 mm. Korkeuden voi valita 40 mm välein.
Hyllysyvyydet: 250, 270, 300, 320, 350, 370, 390, 400, 450 mm.

Kantavuus
Siirtohyllyn välikkökantavuus 375 kg.
Max. vaunun kantavuus: 2.5 tonnia.
Max. siirrettävän ryhmän kuorma: 30 tonnia.
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Lisäosat Compactus Dynamic Pro XT
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Liukuovet

Rulo-ovet

Liukuovien avulla muutat avohyllykön
suljetuksi kaapiksi.

Rulo-ovilla muutat hyllykön
suljetuksi kaapiksi.

Lukittavat lokerot

Vaunun lukituslaite

Hyllytasoväliin voit muodostaa lokeron
ovella, joka on lukittavissa avaimella.

Lukitusjärjestelmän lukko
asennetaan ryhmän viimeiseen
vaunuun ja lukitaan avaimella. Näin
estetään asiattomien pääsy
hyllystöön.

Riippukansiovetokehys

Vetotaso

Riippukansiovetokehyksessä voidaan
asiakirjoja säilyttää riippukansioissa,
joiden käsittely tapahtuu yläpuolelta.

Vetotasoa voidaan käyttää
kirjoitusalustana, tilapäisenä
työpöytänä tai pienten esineiden
varastopaikkana.

Kirjatuki

Kirjatuki, riippuva

Pitää kirjat ja muut dokumentit
ojennuksessa. Voidaan lukita
paikoilleen.

Pitää kirjat ja muut dokumentit
ojennuksessa. U-muotoinen tuki
hyllysyvyyksille 200, 250 ja 270
mm. W-muotoinen tuki
hyllysyvyyksille 300-450 mm.

Vetolaatikko, lokeroitavissa

Lehtihylly

Säilytysjärjestelmä hauraille ja herkille
esineille, jotka vaativat suojaa pölyltä ja
valolta.

Lehtihyllyssä voidaan lehdet ja
kirjat tuoda esille ja takaosassa
varastoida niitä.

