LABORATORNÍ NÁBYTEK

Měřící, laboratorní a pracovní stůl VarioLab+ je určen pro vybavení školních učeben, elektrotechnických dílen, výzkumných, výrobních a opravárenských pracovišť. Modulární provedení stolu
dovoluje vybavit jej podle konkrétních potřeb uživatele. Díky speciální zámkové konstrukci nosné části lze jednotlivé stoly sdružovat
do ucelených skupin a každý stůl jednoduchým způsobem doplnit
o další police, držáky apod. Zásluhou tohoto zámku lze jednotlivé
části stolu, včetně pracovní desky, umístit do výšky podle potřeb
konkrétního uživatele po 1mm a jednotlivé stoly jednoduše řetězit
v souvislé rovné a rohové pracovní celky. Nosná část stolu je vyrobena z masivních kovových dílů. Kovová konstrukce je povrchově
ošetřena vypalovací barvou Comaxit (barva podle zadání odběratele) a galvanickým zinkem. Pracovní deska stolu je vyrobena
z kvalitního vysokotlakého laminátu o síle 28 mm se zvýšenou
odolností proti otěru a opálení vrchní vrstvy. Hrany desky jsou vyrobeny z plastu 4 x ABS o síle 2 mm. Rozměr pracovní desky laboratorního stolu je dán konkrétní sestavou. Na požádání lze
pracovní desku opatřit antistatickou povrchovou úpravou. Vrchní
nástavba s přístroji je vyrobena z laminátu o síle 18 mm, jenž vykazuje stejné vlastnosti jako pracovní deska stolu. Přístroje umístěné
v nástavbě jsou pro snadnou čitelnost nakloněny pod úhlem 10°.
Přístrojové vybavení nástavby je provedeno dle konkrétních požadavků zákazníka. Z větší části přístroje vycházejí modelově z vyráběných seriových výrobků společnosti Diametral. Většina modulů
je vybavena vlastním vypínačem a kontrolkou. Nástavba je vybavena hlavním jističem, chráničem a tlačítkem TOTAL STOP.
Moduly lze vyrobit dle konkrétního zadání zákazníka, jejich vyhotovení je však nutno konzultovat s výrobcem.
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Stabilní a pevná konstrukce
Modularita
Rozšiřitelnost
Moderní ergonomický design
Volitelné antistatické provedení
Inteligentní způsob nastavení pracovní výšky desky
stolu, polic a nástavby
Inteligentní vedení potřebných kabelů nohou stolu
Široký výběr zabudovatelných přístrojů
Zákaznicky vyrobitelné přístroje a příslušenství
Široký výběr příslušenství a doplňků
Různé šíře stolu
Různé výšky nohou stolu
Odolné a kvalitní materiály
Kvalitní zpracování

Jednoduché řetězení stolů umožňuje sestavit souvislé
rovné a rohové pracovní celky.

Nohy stolu lze snadno vybavit pojezdovými kolečky.
(Pouze s flexibilním přívodem el. proudu)

Přístrojová nástavba se vyrábí v mnoha šířích a v provedení
jednostranném a oboustranném.

Stůl může být široký v rozsahu 1200 ÷ 2000 mm.

Konstrukce nohy umožňuje snadnou
montáž příslušenství, např. držáku PC.

Čitelné zobrazení hodnot přístrojů
a jejich ovládání pod náklonem 10°.

Inteligentní vedení potřebných kabelů,
popřípadě vzduchotechniky nohou stolu.

Snadné nastavení výšky všech desek po 1 mm
bez nutnosti demontáže celého stolu.

Odklopný kanál v pracovní desce pro
přivedení kabelů k zařízením na stole.

Velká nabídka vestavných přístrojů.

Prodejce:

www.diametral.cz

www.variolab.cz

