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Kalusteiden sähköistys: Ensto Point
Ensto julkistaa uuden tuotesarjan kalusteiden ja
työpisteiden älykkääseen sähköistykseen. Ensto
Point -sarjassa on viisi erilaista mallia, joilla voidaan
syöttää sähköä mobiili- ja sähkölaitteisiin. Helppo
asennuskonsepti sopii modernien toimistojen
useimpiin kalustetyyppeihin.

Moduuliratkaisu
Kahdessa pienemmässä mallissa on kaksi USBliitäntää, joiden kokonaislatauskapasiteetti on 5
ampeeria. Monipuolisimmassa mallissa on yksi pistorasia ja kaksi USB-liitäntää. Osa malleista on
stand-alone versioista ja osa on tarkoitettu mukautettuihin kalusteratkaisuihin. Ne ovat saatavilla
sekä modulaarisilla EnstoNet-johtoliitännöillä että standardinmukaisilla suko-pistorasioilla
varustettuina.
Joustavaa sähköistystä
Moderneja liikerakennuksia ei ole suunniteltu yhdelle asiakkaalle tai yhteen tarkoitukseen, vaan
mahdollistamaan monenlainen liiketoiminta ja joustavat muutokset ajan myötä. Vuokralaisen
moninaisiin ja jatkuviin muutostarpeisiin on pystyttävä vastaamaan. Ensto Point on suunniteltu
mahdollistamaan nopeat tilojen muutokset kalusteiden ja rakennuksen koko käyttöiän ajan.
Samalla se tarjoaa nopeita ja joustavia vaihtoehtoja toimistokonseptien sähköistykseen. Tuotteita
voidaan käyttää kaikenlaisissa ja kaiken kokoisissa yritystiloissa.
Helppo asennus
Ensto Point -tuotteet asennetaan tavanomaisiin kaluste-elementteihin. Tuotteen asentamiseen
tarvitaan vain tavallinen pyöreä aukko. Asennus pyöreään aukkoon tehdään kolmella
kiinnitysruuvilla ja yhdellä kansiruuvilla. EnstoNet-mallit nopeuttavat asennusta entisestään etenkin
tarvittaessa suuria määriä pistorasioita tasaisin välimatkoin.
Muotoilu
Ensto Point -yksiköitä on saatavana kolmella vakiovärillä: valkoisena ja mustana sekä versiona, jossa
on valkoinen runko ja tummanharmaa kansilevy. Muotoilu vastaa nykyaikaisia kalustetrendejä,
joissa tuotteen rakenne ja muotoilu saavat tuotteen erottumaan ja ilmaisevat tuotteen
käyttötarkoituksen pistämättä kuitenkaan liikaa silmään työympäristössä.
Ensto Finland Oy

Ensio Miettisen katu 2
P.O. Box 77
06101 Porvoo, Finland

Tel. +358 204 76 21
Fax +358 204 76 2770

Business ID: 0130215-8
Reg. Office: Porvoo

TUOTETIEDOTE
January 4, 2018
2 (2)

Optimoitu ja trendikäs
Ensto Point -sarja on paljon enemmän kuin vain valikoima pistorasioita. Se on laadukas tuotesarja,
joka auttaa sekä suunnittelijaa että asentajaa tekemään työnsä tehokkaammin. Se on optimoitu
tämän päivän työskentelytrendejä ja mobiililaitteita silmällä pitäen.
EnstoNet-mallit voidaan sähköistää suoraan lattian alle asennetusta modulaarisesta sähköverkosta.
Ne voidaan yhdistää toisiinsa yhdestä pisteestä syöttävien työpistesaarekkeiden luomiseksi, mikä
merkittävästi yksinkertaistaa johdotusta työpöytien alla.
Tuote on IT-laitteiden turvallisuutta koskevan IEC60950-1-standardin sekä AV-, tieto- ja
viestintäteknologialaitteiden IEC62368-1-turvallisuusvaatimusten mukainen.
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