
Fleksible løsninger for 
moderne kontorer 

Moderne kontorer endrer seg raskt.  
Kontoransatte etterspør derfor mer 
fleksible og praktiske løsninger.  
Dagens kontorer er dynamiske  
arbeidsplasser med nettilkobling.  
Unica System+ er den nye serien fra 
Schneider Electric som byr på smarte,  
tilkoblede og fleksible løsninger for  
fremtidsrettede kontorer.

Unica System+ er den perfekte løsningen for å gjøre 
om kontoret eller hjemmet til en velorganisert  
arbeidsplass. Nå kan du enkelt føre og ordne kabler 
og ledninger langs gulvet og opp til pulten din på en 
ryddig måte.

Unica System+

Den ultimate  
kontorløsningen

Unica System+ på kontoret
Unica System+ bringer orden og tilkoblings-muligheter 
til arbeidsplassen. Produktene er designet med 
fleksibilitet i tankene og passer  perfekt for kontorer 
og organisasjoner i endring. 

Unica System+ hjemme
Unica System+ er den ideelle løsningen for ditt  
hjemmekontor. Smart og tidsriktig design  
muliggjør installasjon også i vanlige møbler,  
som f.eks. nattbord, slik at du komfortabelt kan lade  
smarttelefon, nettbrett eller PC mens du bruker dem.

www.se.com/no/unica
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Vil du heve kompetansen din  
og motta invitasjoner til gratis  
seminarer, webinarer og  
konferanser, gratis billetter til 
messer, lenker til nye apper, 
velgerguider og selektorer, 
kurs samt nyheter om tilbud, 
lanseringer og ny teknologi?

Skann (eller klikk) QR-koden 
til høyre > og meld din 
interesse!

Hold deg oppdatert!

Se Unica System+ 
i webkatalogen vår.  
< Skann QR-koden til venstre.



Trådløs lader 
Unica System+ trådløs lader er designet for å integre-
res i kontorpulten din eller andre typer innredning, slik 
at du enkelt kan bruke smarttelefonen din mens den 
lader.

Den trådløse laderen er Qi-sertifisert og har IP-grad 
44-beskyttelse. Det grønne status-LED-lys viser tydelig:
 · Påslått- / Standby-modus: LED-lyset er på
 · Justerings-hjelpemodus: LED-lyset pulserer
 · Lademodus: LED-lyset pulserer
 · Detektering av fremmed gjenstand: LED-lyset blinker.

Smarte verktøy
Kan bli utstyrt med et gjennomsiktig lokk for å beskytte 
bordenheten Desk Unit XS fra både støv og væske.

Strømtilgang og komfort til 
pulten din

Unica System+ bordenheter leverer strøm 
og nettilkobling til pulten din. En fleksibel og 
stilig løsning for ethvert kontor eller hjemme-
kontor.

Den innovative serien Unica System+ omfatter  
enkeltuttak, strømuttak med integrerte USB-ladere 
og rene kombinasjoner av USB A- og USB C-ladere.  
Du kan velge mellom fargene hvitt eller antrasitt. 
Løsningene er ferdigkoblet og meget enkle å  
installere. De passer perfekt i alle arbeidsområder!

Strømuttak Strømuttak med 
USB A

Lader med 
USB A og C

Orden og komfort på 
arbeidsplassen

Unica System+ omfatter løsninger for  
håndtering av kabler og ledninger,  
som gjennomføringer, kabelstrømper og  
gulvmatere. Med sitt smarte design vil de 
hjelpe deg å organisere og rydde lednings-
rotet rundt kontorpulten på en fleksibel måte.  
I tillegg er produktene enkle å installere.

Installasjon  
enklere enn noensinne

Unica System+ bordløsninger er  
ferdigkoblet og enkle å installere.  
Takket være låsenes rillede overflate, kan 
du være trygg på at skrivebords- 
enheten holdes sikret i pulten.

Kabelgjennomføringer
De praktiske gjennomføringene 
leveres i to størrelser  
og tre forskjellige farger. De er 
ideelle for å trekke alle strøm- 
ledninger gjennom skrivebordet.

Selvlukkende kabelstrømper
Ordne kablene raskt og  
enkelt med en selvlukkende  
kabelstrømpe som pakker inn alle 
dine ledninger. Praktisk!

Klemmer
Skap orden i arbeidsområdet ved 
å feste alle ledningene til  
skrivebordet med disse  
praktiske klemmene.  
Ingen spesielle verktøy  
nødvendig!

Gulvmatere
Før ledningene sammen langs
gulvet og rett til pulten med
de nye gulvmaterne.  
Resultatet er en ryddigere og 
tryggere arbeidsplass!

Lett å installere
Installasjonen gjøres lett og raskt  
i 3 enkle trinn:
1. Bor et hull på 60 mm 
2. Monter bordenheten Desk Unit XS 
3. Stram låseringen og koble til pluggen.

Ferdigkoblet
For enkel og rask installasjon

Rillet overflate  
på låseringen
Bordenheten holdes 
fast i pulten


