Fontys Hogeschool, Tilburg

Voedingspunt in plafond
– Laptopzuil plafond

Edupower

Voedingspunt in vloerdoos

Verplaatsbare laptopzuil
onmisbare hardware voor elke onderwijs ict-infrastructuur
De invoering van de digitale leeromgeving in het onderwijs wordt
krachtig gestimuleerd door de overheid. In die digitale leeromgeving werken de leerlingen op school vaak met eigen laptops. Dit als
uitvloeisel van het moderne ‘Bring your own device’-beleid (BYOD).
Helaas zijn de schoolgebouwen en de lokalen vaak niet ingericht

Laptopzuil plafond
De standaard Laptopzuil plafond
is een verplaatsbare witte zuil
voorzien van 10 stuks 230V aansluitingen. Hij heeft een verzwaarde
vloerplaat en is voorzien van een
zwart krulsnoer aan de bovenzijde,
waardoor de laptopzuil flexibel
plaatsbaar is in de ruimte.
De laptopzuil kan ook geleverd
worden met een verrijdbare vloerplaat, waardoor de laptopzuil nog
makkelijker te verplaatsen is in de
ruimte. Dit is ideaal voor studielokalen, waar (groepen) studenten de
laptopzuil bij zichzelf in de buurt
willen plaatsen. De laptopzuil kan
eenvoudig worden aangesloten
(plug & play), hij is stevig, robuust
en kan tegen een stootje.

– Laptopzuil vloer

Voedingspunt langs de wand
– Laptopzuil plafond
– Laptopzuil vloer

op dit moderne onderwijs en zijn er lang niet altijd voldoende
230V-aansluitpunten. Speciaal voor onderwijsinstellingen is de
laptopzuil ontwikkeld, een verplaatsbare aansluitzuil of in de
volksmond ‘stroompaal’. Afhankelijk van de situatie ter plaatse
zijn er twee standaardmodellen ontwikkeld.
ROC A12, Ede

Hogeschool Windesheim, Zwolle

Zuyderzeecollege, Emmeloord

ROC van Twente, Hengelo

Drenthe College, Assen

Technische specificaties:
Materiaal energiezuil:		
			
Materiaal vloerplaat: 		
Formaat vloerplaat: 			
Gewicht vloerplaat*: 		
Aansluitcapaciteit:			
			
Reikwijdte:			
			
			
			
			

geëxtrudeerd 		
aluminium
staal
450 x 450 mm
ca. 13 kilo
10x 230V
aansluiting
4 meter vanaf 		
het aansluitpunt
(bovenzijde laptop
zuil voorzien van
krulsnoer)

Hoogte:			 2200 mm
Kleur:			 Wit RAL 9010**
Stuk voor stuk getest en voorzien van
CE keurmerk
* Op aanvraag kan de vloerplaat worden
voorzien van wieltjes.
** Standaard is de verplaatsbare energiezuil 		
leverbaar in wit RAL 9010, maar op aanvraag is
hij leverbaar in elke gewenste RAL-kleur.

Laptopzuil vloer
De Laptopzuil vloer is een kleine
verplaatsbare witte vloerzuil die
ideaal is wanneer een voedingspunt
in het plafond niet beschikbaar is.
De vloerzuil is voorzien van 10 stuks
230V aansluitingen. Het handvat
aan de bovenzijde van de Laptopzuil vloer zorgt ervoor dat de kleine
vloerzuil gemakkelijk verplaatst
kan worden. Het gele aansluitsnoer
is van extra hoge kwaliteit en valt
goed op. De zuil kan eenvoudig
worden aangesloten (plug & play),
hij is stevig, robuust en kan tegen
een stootje.

Hogeschool Windesheim, Zwolle

Technische specificaties:
Materiaal energiezuil: geëxtrudeerd
		 aluminium
Materiaal vloerplaat: staal
Formaat vloerplaat:		 330 x 330 mm
Gewicht vloerplaat:		 ca. 7 kg
Aansluitcapaciteit:		 10x 230V-aansluiting
Reikwijdte:		 5 meter vanaf het 		
		 aansluitpunt

Hoogte:		 660 mm
Kleur:		 Wit RAL 9010*
Stuk voor stuk getest en voorzien van
CE keurmerk
* Standaard is de verplaatsbare energiezuil 		
leverbaar in wit RAL 9010, maar op aanvraag is
hij leverbaar in elke gewenste RAL-kleur.

ROC Midden Nederland, Utrecht

Special
Naast onze standaarduitvoeringen
is maatwerk ook mogelijk, zo hebben wij op verzoek van Universiteit
Twente de laptopzuil voorzien van
een installatie automaat en heeft
Friesland College de laptopzuilen in
een antraciet kleur afgenomen.

Buro unit met USB-aansluitingen
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