
Oplaadstation voor mobiele PDA’s
Laad 60 to 80 apparaten tegelijk op per kast
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Het oplaadstation beschikt over een 
interne koeling wat hardware-storingen 
voorkomt en helpt bij het verminderen 
van de batterij refresh frequentie. Ook 
is het systeem voorzien van overspan-
ningsbeveiliging waardoor de apparatuur 
beschermt is tegen beschadigingen als 

gevolg van blikseminslag en overspan-
ningen. Daarnaast heeft ieder nivo zijn 
eigen voeding wat zorgt voor een hoge 
betrouwbaarheid. Voor diefstal hoeft u 
ook niet bang te zijn; de gehele kast is 
afsluitbaar. Het oplaadstation is CE goed-
gekeurd en voldoet dus aan de wettelijke 
veiligheidseisen.

OPLAADSTATION VOOR 
MOBIELE APPARATEN

Voor organisaties die mobiel werken is 
het vaak een uitdaging om de mobiele 
apparaten te beheren en op te laden. 
Wij bieden hiervoor de oplossing met 
een oplaadstation die 60 tot 80 devices 
tegelijkertijd kan opladen. Door een 
ergonomisch design is de ruimte die de 
kast inneemt tot het absolute minimum 
beperkt.

GESCHIKT VOOR SAMSUNG 
SMARTPHONES EN ZEBRA PDA’S 

Het oplaadstation is geschikt voor Zebra 
PDA’s, zoals type TC55 en TC56, en alle 
Samsung smartphones. Eén kast biedt 
ruimte aan 60 tot 80 apparaten, maar 
het systeem is gemakkelijk uit te breiden. 
Alle devices in het bedrijf kunnen in het 
oplaadkabinet overzichtelijk opgeladen 
worden. Kabels en snoeren zijn onzicht-
baar, u kunt uw mobiele apparaten dus 
netjes opbergen.



VOORDELEN

•  Autonome oplading; als de spanning 
wegvalt voedt de UPS (Eaton) de appa
raten 

•  Voorzien van een wifi accesspoint zodat 
de laatste updates automatisch worden 
uitgevoerd

•  Robuuste behuizing
•  De batterijstatus van de apparaten is 

zichtbaar op elk toestel
•  Beschikt over een ingebouwde netwerk 

switch
•  CE goedgekeurd
•  Per kast ruimte voor 60 tot 80 devices
•  Afsluitbare lades voor belangrijke spul

len, zoals reserveonderdelen

•  Gehele kast is afsluitbaar tegen diefstal
•  Interne koeling
•  Geen losse kabels en snoeren
•  Bruikbaar voor de meeste smartphones 

en PDA’s, zoals van Samsung en Zebra
•  Modulair opgebouwd, dus eenvoudig 

uit te breiden of te servicen
•  Betrouwbaar, ieder nivo heeft zijn eigen 

voeding
•  Uit te voeren in verschillende hoogtes 

en met/zonder deur
•  Overspanningsbeveiliging 
•  Ook in een flight case in te bouwen 

voor bijvoorbeeld mobiele inzet
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