Ercomi MODUS akustik skärm

FUNKTIONER
•
•
•
•
•

Certifierad ljudabsorption - klass C (endast för
MOTION
2- skrivbänkar) eller D
Lätt (lägre skrivbord, lättare att transportera)
Höjdjusterbar (med undantag för MOTION 2-bänkar)
Visuellt attraktiv interiör detalj - möjlighet att
kombinera två tygfärger
Alternativ för att vända och fixa skärmen från vilken
sida du vill

KVALITETS STANDARDER
LST EN ISO 354:2004
LST EN ISO 11654:1998

•
•

TEKNISKINFORMATION

Skärm komponenter (akustisk klass D)

Beslag för höjdjusterbara skärmar

• Ram av 15x40 mm plywood;
• Mittlager av 10 mm polystyrenskum;
• Det andra lagret är tillverkat av HR3030 10 mm skum
från båda sidor;
• Det tredje lagret är tillverkat av VB2240 3 mm skum
från båda sidor;
• Stift kombinerar två paneler
• Klädd med 1 färgs tyg eller tvåfärgad tygkombination.

•
•
•
•

Kompatibel med ONE, ONE H, LASY, T-EASY, NOVA A
och single MOTION-skrivbord;
Skärmar sätts in i beslagen (154x124, H = 74 mm);
Tryckt med skruvar för att säkerställa stabilitet;
Fixat på skrivbordet.

Plywood
Polystyrene skum
Stift
Skum HR3030
Skum VB2240
Tyg

Höjdjustering (finns inte för ERCOMI
MOTION 2-bänkar)
•
•

Skärmar kan höjas / sänkas till önskad höjd;
Endast två skruvar måste dras åt för att
säkerställa stabilitet.

Beslag för skärmar med fast höjd
•
•
•

Kompatibel med MOTION 2-bänkar;
Skärmar sätts in i beslagen (77x44, H = 205
mm);
Montering på kabelhållarens hållare.

Skärm komponenter (för akustisk klass C)
•
•
•
•
•
•

Ram av 18x80 mm MDF;
Centrallager av 20 mm öppet cellskum av
melaminharts (BASOTECT G +);
Det andra lagret är tillverkat av VB3842 10 mm skum
från båda sidor;
Det tredje lagret är tillverkat av VB2240 3 mm skum
från båda sidor;
Stift kombinerar två paneler
Klädd med 1 färgs tyg eller tvåfärgad tygkombination.

MDF
Öppen cellskum
Stift
Skum VB3842
Skum VB2240
Tyg

Tillbehör
•
•
•

Kompatibel endast med MOTION 2-bänkar;
Armaturer knackas in på skärmen;
Montering på kabelhållarens hållare.

MÅTT
1400, 1600, 1800

740

600 (515)*
740 (660)*

1200, 1400, 1600, 1800

Höjdjusterbara skärmar för ONE, ONE H,
EASY, T-EASY, NOVA A skrivbord, MOTION
enkla skrivbord med 2-kolumner och
3-kolumns ben

Fasta höjdskärmar för MOTION 2-bänkar med 2-columns (H - 600mm) och 3-kolumns ben (H - 740 mm)
* Skärm höjd över skrivbordet när skrivbordet är på
lägsta position

MATERIAL

Garanti

•
•
•
•

Tyg: SYNERGY, VELITO PRESTO;
Metall: E (vit), M (metallisk), A (svart) (ONE, ONE
H, LETT,
T- LÄTT och NOVA A-skrivbord);
Metall: E (vit), A (svart) (MOTION-skrivbord).

•

5 år

