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NoteLocker 8 er en nem 
opbevarings- og opladningsløsning 
med 8 individuelle rum.

NoteLocker er en dansk designet opbevarings- og opladningskab.
Som Europas førende leverandør af it opbevaringsløsninger til
skoler har dette skab bevist sin anvendelighed på både danske og
udenlandske skoler. Skabet er ved levering færdigsamlet og klar til 
brug.
 
Hvert rum har 2 strømudtag og der er god plads til nogle af de 
forskellige enheder, som fx eleverne medbringer, såsom laptops, 
Chromebooks, tablets, iPads og mobiltelefoner.

Som standard er NoteLocker udstyret med et lukke greb, hvortil 
en hængelås kan påsættes. Der findes også andre låsemuligheder 
såsom nøgler, manuel og elektronisk kodelås.

Både designet og et højt sikkerhedsgodkendelse gør NoteLocker 
velegnet til skoler og institutioner. NoteLocker er en fleksibel 
løsning tilpasset til uddannelsesinstitutioner, som ønsker at give 
eleverne individuelle opbevaring- og opladningsmuligheder.
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LØSNINGER

• Designet til opbevaring og opladning af 
laptops, Chromebooks, tablets, iPads, 
mobiltelefoner og andre enheder i 8 
individuelle rum.

•NoteLocker er pulverlakeret og overfladen er 
mat og med en overfladestruktur (tekstur), 
som skjuler mindre skader og ridser. Skabet 
ser derfor nyt ud i længere tid.

• NoteLocker har en sokkel med udskæring, 
så skabet kan placeres mod en væg uden at 
fjerne gulvpanel.

• For at øge sikkerheden, hvis nogle skulle 
finde på at vælte NoteLocker, er der huller på 
bagsiden til fastmontering på væggen 
(skruer/bolte medfølger).

• Gennemskæringen i lågen sikrer, at hvis en 
person løber ind i en åben låge, vil lågen give 
efter og dermed minimere eventurelle skader 
på personen. 

• På skabet er der monteret en kobberdel for 
at sikre bedst mulig elektriske forbindelse 
med lågen, som desuden er forsynet med en 
fjeder, som sikrer at lågen trykkes mod 
kobberdelen. 

ENHEDER

Laptops, Chromebooks, tablets, iPads, 
mobiltelefoner og andre enheder

Højden i rummer er 11 cm (se yderligere 
rumdimensioner på side 3).

TILKØB

Farvde låger 
Elektronisk kodelås 
Manuel kodelås 
Nøglelås 
Skrå top (nemmere rengøring) 
 

VARENUMMER

NoteLocker 8 
Varenr. NO3-NL-8M8D-DK

1. Opbevaring og opladning af enheder i 8 individuelle rum.

2. Hvert rum er udstyret med 2 strømudtag.

3. Skabet er som standard udstyret med greb til hængelås.

4. Lågen er fremstillet af stål, der ikke korroderer, og forsynet med en 
gennemskæring, som sikrer af lågen giver efter. Der er monteret en 
kobberdel og fjederfunktion.

5. Forskellige låsetyper, elektronisk kodelås, manuel kodelås og nøglelås.
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NoteLocker 8
Tekniske specifikationer

DIMENSIONER UDVENDIG OPTIONER VARENUMMER

Bredde (inkl. håndtag) 400 mm

Dybde 450 mm

Højde 1240 mm

VÆGT 34 kg

DIMENSIONER RUM 8 rum

Bredde 360 mm

Dybde 420 mm

Højde 110 mm

TILSLUTNINGSKABEL 1,8 m Schuko/DK (indbygget)

VENTILATION Passiv ventilationsriller

ELEKTRONIK

Hovedpanel 2 Schuko/DK stik i hvert rum

Strømpanel 16 stik, 16A, 4000W, 250VAC, 50/60hz

LÅSESYSTEM FRONT Greb til hængelås

LÅSESYSTEM OPTIONER Hængelås med 4 cifre NL-O-PADLOCK-CODE

4 cifret mekanisk kodelås                                                     Venstre:
                                                                                                    Højre:

SISO-COLOCK-L-M224
SISO-COLOCK-R-M224

Elektronisk kodelås                                                                Venstre:
                                                                                                    Højre:

KL1000-LH-B
KL1000-RH-B

EMBALLAGE Honeycomb genbrugspap

VÆGT PAKKET 43 kg (single pakket, inkl. palle)

AFSKAFFELSE Efter lokale regler
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