
   

                                                                                                           Mosaic BOX

  Mosaic Box  to  nowatorskie  rozwiązanie 
w  zakresie   dystrybucji  sygnałów  wysoko 
i nisko prądowych  w obrębie  stanowiska 
pracy. Mosaic Box integruje w sobie  kase- 
tę z  przepustem szczotkowym   oraz ramkę 
z dwustronnym dostępem.
Dzięki ruchomym elementom moduły mogą 
być demontowane i wymieniane po 
zamontowaniu  Mosaic Box.
Prosta instalacja umożliwia standardowe 
umieszczenie w blacie. Wsporniki montażo- 
we pozwalają na pracę w szerokim zakresie 
grubości blatu od 12mm do 50mm  

Funkcjonalny MOSAIC BOX pozwala na:
● korzystanie z przyłączy w pozycji całkowicie zamkniętej i otwartej
● możliwość podłączenia się do przyłącza z każdej pozycji
● chowanie do kasety zasilaczy (laptop, telefon itp.) 
● zwiniecie i włożenie okablowania do wnętrza kasety 
● bardzo bogatą konfigurację urządzenia poprzez
   zastosowanie elementów wyposażenia K45 i K22 
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    Kompnenty modułowe:

        230V France        230V France              230V schuko         230V schuko

           2x Rj45            RJ45+RJ12              RJ45      RJ12                 XLR

                        
        RCA /      RCA /    F-Plug          USB         HDMI         VGA         AUDIO 
       AUDIO    VIDEO
                                 

         Dane techniczne                                                                Mosaic BOX

C A T 66

Typ                              Wymiary otworu montażowego

Kasety X y

5 M        235  mm        150  mm
7 M        325  mm        150  mm

 Możliwość schowania      
   dodatkowych 
elementów  wyposażenia 
  (kable,        zasilacze, 
telefony itp.)

 Szczotka do 
przepro-  wadzenia 
kabli

1
2

5
 m

m

5M 235mm / 7M 325 mm

 Swobodny 
dostęp  do Mosaic 
Box z     każdej 
strony

 Moduły systemu mosaic 
K45 do dowolnej 
konfiguracji

Mosaic Box  jest oparty na systemie modułów 
K45  przeznaczonych do stosowania w budyn- 
kach  użytku  publicznego:   biurach,  hotelach,
obiektach  handlowych,  szpitalach,  szkołach  i 
wielu innych.
Rozwiązania  Mosaic  zapewniają  dużą  elasty - 
czność  w  organizacji przestrzeni, dzięki czemu 
można je w prosty sposób dostosować do 
specy- ficznych i zmieniających  się  potrzeb  
poszcze - gólnych  stanowisk pracy.
Kompatybilność   wszystkich   elementów   oraz 
możliwość  zastosowania  niektórych  gniazd  w 
elementach   K22   podnosi  wydajność,  a  tym 
samym  rentowność  inwestycji.
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 Obudowa wykonana ze        
    stali malowanej 
proszkowo     
RAL9003,RAL9006,RAL7021 
   oraz stali nierdzewnej 
INOX.
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