
TROLLEY U32
CHARGE & PROTECT

Afmetingen 
buiten in mm

1036

620
670

761

Benaming PARAPROJECT® TROLLEY U32 voor Chrome-/ Ultrabooks-tablets

Bestelnummer EU-versie: 832.600-999

GTIN / EAN 4006793000612

Toepassing Opleiding en gezondheidszorg

Certificaten FCC Part 15/ IEC-003 / UL 60950-1/cULus:CSA / CE / ROHS / REACH / GS

Toegepaste normen DIN EN 55022 / DIN EN 55032 / DIN EN 55024 / LVD EN 60950-1

Inbegrepen in de leve-
ring

- 1x verbindingskabel apparaten, EU, lengte 3 m
- 1x gebruiksaanwijzing
- bevestigingsmateriaal (kabelbinders)

Materialen - deuren, frame, achterwand en lade van gepoedercoat plaatstaal
- zijwanden, wagenoppervlak (deksel), scheidingsvakken, transportgrepen en bekledingselementen van kunststof

Transport - 4 x rollen (12 cm diameter), twee daarvan met handrem voor veilige hantering
- 1 x transportgreep

Buitenafmetingen breed 761 x diep 638 x hoog 1036 mm

Eigen gewicht 70 kg

Transportgewicht 85 kg

Transportafmeting breed 950 x diep 750 x hoog 1200 mm

Aantal pallets 1

 Afmetingen pallet breed 950 x diep 750 x hoog 1200 mm

GN-code 84718000

Land van herkomst TWN (Taiwan)

Uitrusting

- 3x uittrekbare lades voor telkens 11 apparaten
- afsluitbaar technisch compartiment aan de achterkant, met 32 sleuven (contactdoos met geaarde 
  stopcontacten) voor eenvoudige installatie van de originele voedingen
- Smart Charging-laadmanagement: alle 32 apparaten kunnen gelijktijdig opgeladen worden
- aan de zijkant 3 stopcontacten met randaarde voor extra periferie (bijv. projector, documentencamera, 
   laptop, enz.) evenals netwerkaansluiting en hoofdschakelaar
- rubberen randbescherming in de hoekgebieden
- mogelijkheid voor het bevestigen van een monitorarm (tablethouder)
- aan de achterkant en de zijwand van de trolley bevinden zich bevestigingsbeugels voor beveiliging 
  tegen diefstal



Compatibele apparaten Tablets, Chrome-/ ultrabooks

Max. aantal apparaten 32

Besturingssysteem iOS / Android / Windows / Chrome OS / Mac OS 

Max. grootte beeld-
scherm 15,6“

Kabeltypes voor appa-
raten stopcontacten met randaarde

Voeding gebruik van de eigen voedingen van de klant

Afmetingen voeding breed 32 x diep 82 x hoog 150 mm

Optionele toebehoren - MC10 Multi-Charger voor centraal laadmanagement van de tablets
- PARAPROJECT® U1 universele voeding

Afsluitsysteem 3-punts sluitmechanisme aan deur vooraan en deur achteraan (technisch compartiment)

Aansluitingen

buiten:
- centrale stroomvoorziening
- hoofdschakelaar (aan-uitschakelaar)
- 3 x contactdoos bedraad met aardingsgeleider met aparte beveiliging

binnen:
- 32 x contactdoos bedraad met aardingsgeleider

Stroomgegevens
100-120V/12 A
220-240V/10 A
50/60 Hz

Afmetingen opbergcom-
partimenten breed 34 x diep 389 x hoog 260 mm

Afmetingen legplank breed 540 x diep 440 mm

TROLLEY U32

PARAT GmbH + Co.KG · Mail: info-it@parat.eu · www.it.parat.eu
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3x uittrekbare lades 
voor telkens 11 
apparaten

34

opbergvak 
diep 389
 

260

540

440

aan de rugzijde en de 
zijwand bevinden zich 
bevestigingsbeugels 
als beveiliging tegen 
diefstal

Afmetingen buiten in mm


