SOLUÇÕES DE
ARMAZENAGEM E
CARREGAMENTO

ARMAZENAGEM E
CARREGAMENTO
Soluções de armazenagem e carregamento de portáteis, tablets, telemóveis ou dispositivos combinados.
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EDUCAÇÃO
EMPRESAS
INDÚSTRIA
MUSEUS
LOJAS
...

As soluções de armazenagem
e carregamento da NAUTILUS
adequam-se às necessidades
do dia a dia de diferentes entidades como Escolas, Fábricas,
Escritórios, Corporações, Museus, etc...

CARACTERÍSTICAS
A simplicidade de utilização é a grande mais valia: chega
até si completamente montado e o seu funcionamento é
muito simples. Armários de construção sólida e fáceis de
movimentar.

Rapidez e Eficiência

Pronto a Utilizar

Proteção e Segurança

Solução de armazenagem
rapida e eficiente e com
espaço para qualquer
dispositivo ate 17”.

Não necessita de dispender tempo na montagem
Ligue à tomada e comece
a utilizar!

Bloqueio de portas e garantia de segurança de todos os
componentes elétricos.

Robustez

Universal

Acessibilidade

Estruturas de fabrico resistente, ignifufo e com rodas
que permitem uma mobilidade e utilização contínua.

Compatibilidade garantida
com os diferentes dispositivos.

Portas e prateleiras amplas
que permitem o fácil acesso
aos dispositivos.

5

7

NETBOOK
NB15

Portas
metálicas.

Janelas
acrílicas.
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Carrega e armazena até
15 dispositivos.
NETBOOK NB15
Estrutura em chapa de aço com acabamento a pintura epoxy
15 portas: 310 x 375 x 80 mm com furação para ventilação
Capacidade de carregamento de 15 dispositivos até 14” (1 por compartimento)
Fechadura de patilha para cadeado em cada compartimento
Compartimento inferior isolado e com fechadura de chave, para quadro eléctrico
Carregamentos através de tomada simples
Proteção com diferencial 25 A - 30 mA e disjuntores
Apoio ao solo através de niveladores
Dimensões: 380 x 400 x 1850 mm

NETBOOK

Carrega e armazena até
24 dispositivos.

BUS

NETBOOK BUS 24
Capacidade de carregamento: 24 dispositivos até 17”
Contém 12 espaços com dimensões úteis de:
670 (L) x 410 (P) x 63 (A) mm
Capacidade de colocação de 2 dispositivos por nível

Carrega e armazena até
40/32 dispositivos.

Peso: 64 kg
Dimensões: 700 x 640 x 1250 mm
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NETBOOK BUS 16
Capacidade de carregamento: 16 dispositivos até 17’’
Contém 8 espaços com dimensões úteis de:
670 (L) x 410 (P) x 103 (A) mm
Capacidade de colocação de 2 dispositivos por nível
Peso: 55 kg
Dimensões: 700 x 640 x 1250 mm

NETBOOK BUS 40

NETBOOK BUS 32

Capacidade de carregamento: 40 dispositivos até 17’’

Capacidade de carregamento: 32 dispositivos até 17’’

Contém 14 espaços com dimensões úteis de:

Contém 11 espaços com dimensões úteis de:

1070 (L) x 410 (P) x 51 (A) mm

1070 (L) x 410 (P) x 70 (A) mm

Capacidade de colocação de 3 dispositivos por nível

Capacidade de colocação de 3 dispositivos por nível

Peso: 98 kg

Peso: 88 kg

Dimensões: 1100 x 640 x 1250 mm

Dimensões: 1100 x 640 x 1250 mm

Carrega e armazena até
16 dispositivos.

NETBOOK
BUS
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NETBOOK BUS
Estrutura metálica em chapa de aço 1,25 mm
Acabamento: pintura epoxy
Inclui orifícios de ventilação nas laterais, fundo e portas
Portas frontais e traseiras com fechadura
Sistema de fecho tipo cremona
4 rodízios giratórios de borracha (dois com travão) com Ø100 mm
Alimentação: 110 ou 230V

Opcional

NETBOOK BUS Smart Edition (SE)

Plugs de carregamento individuais, com um único cabo de alimentação

Sistema inteligente de carregamento controlável

Quadro elétrico com diferencial e disjuntores de segurança

através de App de smartphone em qualquer lugar.

Opcional: ventilação forçada e conector Ethernet (RJ45)

Gestão de consumos e carregamento sequencial.

15

NETSTATION
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Carrega e armazena até
32 dispositivos.
NETSTATION
Netstation Basic
Armário sem divisórias interiores, com 1x tomada tripla. Para armazenamento e carga
de p.ex uma impressora, 1x portátil, 1x robot didático…
Estrutura com corpo em chapa de aço de 1,25mm
2 portas em chapa de aço reforçada e fechadura
Acabamento a pintura epoxy
4 pés amovíveis de apoio ao solo com terminais em poliamida anti ruído e anti desgaste
Com opção de fixação na parede
1 Tomada (Universal*)
Netstation Portáteis ou Tablets
Parte traseira com rasgos para ventilação através de ventoinhas e com passa cabos
Tomadas para carregamento
Divisórias em varão de aço de diam. 6mm
Capacidade: até 16 portáteis de 15,6” ou 32 tablets
Peso: 38 kg
Dimensões: 1050 x 495 x 435 mm

Configure à sua medida: módulos para carregar
Tablets ou Portáteis e módulos para armazenamento de outro tipo de conteúdos (Basic) ou periféricos, ex: impressora,...

A NAUTILUS desenvolve soluções inovadoras e de qualidade para equipamentos
escolares e tecnologias de aprendizagem.
A NAUTILUS possui 2 unidades industriais
localizadas no sul da Europa e os seus
clientes e redes de distribuição garantem
a sua presença em mais de 20 países.
As sua áreas de produção dividem-se entre: Marcenaria, Serralharia e Injeção de
Polímeros.
Hoje a NAUTILUS é uma empresa líder
na Península Ibérica e uma referência no
mercado europeu.

www.nautilus.pt

