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Gabinete
TES Guardian
Modelo K4-48V

Descrição
A novidade inteligente para a sala de aula
Novidade no ambiente escolar, o
gabinete TES Guardian possui a
função de armazenar, recarregar e
transportar notebooks, netbooks/tablets/chromebooks de forma
segura e prática.

Construção com design compacto, robusto e ao mesmo tempo leve, para
permitir fácil deslocamento entre os ambientes, sem exigir esforço dos usuários.

TES Presente em todas as apresentações

Características mecânicas
Corpo do gabinete fabricado em aço carbono com espessura
de 0,90mm, duas bandejas internas em chapa metálica de
0,90m reforçadas, com 24 divisórias verticais cada.
Tratamento químico antioxidante e pintura eletrostática,
proporciona durabilidade, resistência a riscos e corrosões;
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Estrutura

Possui 04 rodízios de 4" com rodado emborrachado para
movimentação do gabinete entre ambientes, sendo 02 com
travamento;
Puxador lateral para facilitar o deslocamento e manuseio;
Duas portas frontais e duas traseiras construídas em
chapa de aço carbono de 0,90 mm, com reforço estrutural
e aberturas para troca térmica. Sistema de fechadura do
tipo C remona com travamento em dois pontos (inferior,
superior) e com duas chaves;
Bandeja superior exclusiva para armazenar roteadores,
laptop adicional, projetor multimídia;
Superfície superior com revestimento antiderrapante, para
proteção dos equipamentos armazenados;

Características elétricas
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Disjuntor L/D e demais componentes elétricos e
eletrônicos localizados no compartimento traseiro (com
chave) para acesso apenas por pessoas autorizadas;
Sistema de recarga eletrônico, módulo central independente,
permite a distribuição simultânea de carga aos
equipamentos, sistema de reinício automático;

Capacidade de armazenamento de
Até 48 notebooks, netbooks, tablets,
Chromebooks , em compartimentos
verticais individuais.
Dimensões aproximadas do gabinete
(LxAxP) 1060 x 1040 x 550 mm
Dimensões
aproximadas
dos
compartimentos verticais (LxAxP)
5 0 x250x350mm. Peso aprox. 70Kg.

Opcionais
Conector RJ-45 na lateral do
gabinete, para conexão de
roteador wireless e acesso a
internet.

Vantagens
Segurança: 100% em aço
carbono; Fechaduras Cremona
com chaves; Rapidez: recarrega
em menos tempo;
Garantia: 12 meses (padrão) e
extensão até 36 meses.

Possui calhas localizadas no compartimento traseiro,
para armazenamento e organização das fontes de
alimentação dos equipamentos armazenados;
Sistema de proteção elétrica do módulo central,
composto de disjuntor rápido de 20A e IDR 30mA,
contra surto de tensão da rede e choques elétricos;
Sistema eletrônico modular e réguas de tomadas de fácil
acesso e remoção para manutenção;
Duas (2) réguas com 24 tomadas 2P+T, padrão NBR 14136,
totalizando 48 posições, espaçamento mínimo 45mm entre
tomadas, compatível com todos os tipos de adaptadores e
plugues de energia;
Sistema de exaustão com ventilador e exaustor para retirar
o ar quente do interior do gabinete. Portas traseiras e
frontais com aberturas para circulação do ar;
Régua adicional superior com 3 tomadas tipo 2P+T, padrão
NBR 14136 para uso geral, energizada continuamente.
Cabo de energia de 3m, 2P+T (NBR 14136, 10A). Porta cabo externo;
Tensão de alimentação de 110 ~ 240V com chaveamento
automático 50/60Hz. I=10A.

*Imagens ilustrativas. As especificações do produto podem ser
alteradas sem prévio aviso.

