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Controletafels | Videowall combinaties



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

Door toename van de automatisering (zichzelf besturende systemen) in de 
bedrijfsprocessen vragen deze technische processen tevens een 24-urige  
controle. In samenhang met de controle zijn ergonomische werkplekken  
benodigd waar 24 uur per dag en 365 dagen per jaar dienst wordt vereist 
voor observatie op een groot aantal beeldschermen en het beheersen van de  
besturingen. Door de verschillende behoeften van de gebruikers(sters) 
van een 24/7 meldkamer werkplek is een juiste werkhouding, afwisseling 
en de efficiëntie van de werkplek van essentieel belang om een perfecte  
werkomgeving te creëren.

Hillebrand Jobline Controletafels zijn  
uitermate geschikt voor combinatie gebruik 
met achter de tafel opgestelde videowall of 
groot formaat LCD/Plasma TV scherm. 
Door de dubbele werking van het Split-Level  
werk niveau kan de operator steeds en  
afwisselend zijn/haar concentratie  
verleggen naar de schermen op de tafel, de 
projectie daarachter of op beide informatie 
dragers.
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Multi monitor ophangsysteem
Railsysteem voor ophangen van één of meerdere monitoren in een overzichtelijk ergonomische radius.
Het flexibele ophangsysteem kan in elk gewenste hoogte, radius en aantal schermen boven en/of naast elkaar worden vormgegeven.

Elektrisch in hoogte verstelbaar door het Split-level systeem van de controle tafel.

Stevige constructie van aluminium extrusie profiel welk met een desk-trough verbinding op het monitorblad wordt bevestigd. 

Super flexibel monitorophangsysteem. De installatie is in breedte en hoogte uitbreidbaar of in te korten tevens is in hoogte in- /nastelbaar.

Multifunctionele instelmogelijkheden. De schermen kunnen nauwsluitend naast- en boven elkaar worden afgesteld.

Standaard uitvoering monitor railsysteem:

Monitor armen van High Tech massief aluminium, voorzien van draaipunten voor full operational zwenk- 
kantel- en rotatiefuncties, messing lagerbussen, toolbar aansluiting en een Semi Quick afneembare Vesa 
adapter met 75/100mm. passing. Hiermede kan de monitor eenvoudig gemonteerd of vervangen kan worden.

Kabelmanagement Horizontale en verticale kabelgoten zorgen voor een perfecte en veilige afwerking van 
de bekabeling boven het monitorblad.

Kabeldoorvoer gaten in directe omgeving verzekeren een efficiënte kabelafvoer naar de onder het  
monitorblad aangebrachte kabelgoten.

Afwerking Kleur geheel naturel geanodiseerd, afdekkappen licht grijs.
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Vrij blikveld over de lineaire monitor opstelling, enkele rij:
Een enkele rij, lineair opgestelde monitoren, geeft de mogelijkheid 
tot een opstelling van één of meerdere groot formaat overzicht- 
schermen, achter de meldkamertafel.

De opstelling is direct adequaat overzichtelijk. Cctv en administratieve  
monitoren zijn op ergonomische kijkafstand geplaatst. 
De overzichtschermen, op een ruimere afstand, verstrekken de  
operator een serene werkomgeving. Wanneer een te groot aanbod 
van informatie, te dicht bij de operator wordt geplaatst, zal dit als, 
onoverzichtelijk en inefficiënt ervaren worden, hetgeen kan leiden tot 
verlies van concentratie.

Wa n d m o n t a g e  M o n i t o r  r a i l s y s t e e m
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S t a a n d e  M o n i t o r  r a i l s y s t e e m  g e m o n t e e r d  t u s s e n  v l o e r  e n  p l a f o n d .
Volledige kabelmanagement.
Kabelafvoer door plafond of computervloer.
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Verplaatsbaar en vrijstaand 
Multi monitor ophangsysteem
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Vloerstatieven voor monitoren 40-65”.
Statieven met voet of verrijdbaar in
vaste hoogte of elektrisch verstelbaar.

Video Wall installatie met daaronder een kastenwand voor 
opvang bekabeling en plaatsing PC apparatuur.
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Kabels via scharnierende kabelgoten 
langs klimaatplafond.

Kabelmanagement | Alle kabels netjes weggewerkt

Full operational kabelmanagement 
middels afneembare horizontale en 
verticale kabelgoten.
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Hillebrand Jobline Meldkamertafels en Controletafels, zijn uitermate geschikt voor combinatie gebruik met achter de tafel opgestelde videowall of groot 
formaat LED/Plasma TV scherm. Door de dubbele werking van het Split-Level werkniveau, kan de operator steeds en afwisselend zijn/haar concentratie verleggen 
naar de schermen op de tafel, de projectie daarachter of op beide informatie dragers.

Gesch ik t  voor  24uurs  gebru ik  |  E lekt r i sch  in  hoogte  vers te lbaar  bee ldschermblad  |  
E l e k t r i s c h  i n  h o o g t e   v e r s t e l b a a r  w e r k b l a d  |  D u u r z a a m  |  S t a b i e l e  
c o n s t r u c t i e  z e l f s  i n  d e  h o o g s t e  s t a n d  |  Vo l l e d i g e  k a b e l m a n a g e m e n t  |   A p p a r a t u u r  
weggewerkt onder desk | Apparatenkast makkelijk toegankelijk | Koelings-, ventilatiesysteem

Standaard voorziening: Hillebrand Meldkamer en Controletafels zijn standaard uitgevoerd met een  
Split-Level werkniveau waarbij het werkblad en monitorblad separaat en elektronisch in hoogte verstelbaar zijn.



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

Overzichtelijkheid monitoren: Alleen bij een controletafel met Split-Level werkniveau, kan het belastende probleem, van te hoog ingestelde 
schermen deels worden opgelost door het monitorblad lager als het werkblad in te stellen, hiermee wordt de kijkhoek kleiner:

Voordelen Split-Level tafels:
Het Split-Level systeem is mogelijk gemaakt, door in feite, 2 losse 
tafels in één onderstel te plaatsen, waarmee een hogere stabiliteit 
van het geheel wordt verkregen.
Het werkblad en monitorblad zijn beide separaat verstelbaar 
over een versteltraject van 620-1300mm. Wanneer u aan het  
werkblad uw werkzaamheden verricht, kunnen de bewegingen 
niet doorwerken op de monitor opstelling en wordt het hinderlijk 
trillen van beeldschermen volledig weggenomen.

Monitorblad hoger als werkblad. Monitorblad lager als werkblad.
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Technische specificaties:
Hoogte verstelling werkblad:
Hoogte verstelling traploos van 620-1300mm. 
d.m.v. 2 stuks geruisarme veiligheids elektromotoren.

Hoogte verstelling monitorblad:
Hoogte verstelling traploos van 620-1300mm. 
d.m.v. 2 stuks geruisarme veiligheids elektromotoren.

Geschikt voor zittend en staand werken

Veiligheid:
De motorische verstellingen van zowel het werkblad en monitorblad zijn  
 uitgerust met een ISPS beveiligingsysteem. 
 (Intelligent Squeeze Protection System)
 Wanneer zich een obstakel in het versteltraject bevindt, zal het systeem  
 abrupt de op- of neergaande beweging stoppen en zich automatisch  
 enkele centimeters in tegengestelde richting gaan bewegen.

Dynamisch hefvermogen ca. 250kg., verstelling synchroon en perfect  
 horizontaal.

Statisch maximaal belastbaar tot 500kg. Bij statische belastbaarheid tot  
 500kg., blijft de constructie op ingestelde hoogte, zakt niet in en blijft  
 perfect horizontaal. Belasting toleranties bij gelijkmatige verdeling van  
 het gewicht. 

De motoren generen bij werking minder dan 50dB(A) geluid ter hoogte  
 van de oren van de gebruikers.

Verstelsnelheid ca. 40-45mm. per seconde. Over het volledige sta/zit  
 versteltraject van 620-1300mm., is dit ±10-15 seconden. Bij een alleen  
 zittende werkhouding met versteltraject van 620-820mm., is dit  
 ca. 5 seconden.

Energie verbruik <15KWh per jaar.

Tussen het werkblad en beeldschermblad is een veiligheidsruimte  
 aangehouden van 25-30mm.

Het meubilair is voorzien van een naar CE voorschrift, M8 aarding  
 aansluiting.
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Welkom bij Buren Systems International BV
Onze brochures bevatten producten welke zijn ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met eindgebruikers,  

ergotherapeuten, centralisten, operators, werkplek analisten, ontwerpers en leveranciers van technische  

componenten. Onze catalogus bevat veel standaard ergonomische werktafels en ander kantoor / werkplek  

meubilair, echter elk jaar worden weer nieuwe speciaal vervaardigde werktafels of ander meubilair  

ontwikkeld, welke speciaal zijn toegesneden naar de individuele gebruiker, toepassing of taak. Wij zien milieuvrien-

delijkheid en de verzekering voor een goede arbeidsomgeving  is een collectieve taak, laten we er samen iets aan 

doen om ook uw werkdag te veraangenamen.

Brochures Buren Systems International BV

Adriaen Banckertstraat 16 | 3115 JE Schiedam | T: 010-409 18 28 | info@burensystems.com | www.burensystems.com

Buren Systems International BV streeft constant naar een hoog kwaliteitsniveau van haar 
producten en diensten. Buren Systems International BV heeft dit beleid verwoord in een 
kwaliteitssysteem. Via ISO 9001 wordt dit vastgelegd en gecontroleerd. Altijd boven ver-
wachting presteren. 
We stellen hoge eisen aan kwaliteit bij alles wat we doen, zowel wat betreft materiaal en 
duurzaamheid als ergonomie en design. Ons streven is om onze klanten altijd kwaliteit 
boven verwachting aan te bieden.

Controle- | Meldkamer inrichting 
Meldtafels
Controletafels, Video Wall combinaties
Professionele beeldscherm opstellingen
Single level Control Room Furniture
24uurs stoelen
Flatscreen / Monitor Armen
Videowall oplossingen
Verlichting
Call Center inrichting
Scheidingswanden
Opzetwanden
Alu systeem wanden
Lounge systemen wanden
Stand alone systeem wanden
Desktops scheidingswanden
Split-level tafels
Design Office
Speciale kantoorwerkplekken | Speciaal ontworpen
Vergaderen
Opbergen
Interieurbouw
School
Tekenkamer
Ergonomie in industrie
Werkplaats organisatie middelen
Zorg meubilair

Kom gerust een kijkje nemen in het 
Meldkamer Experience Center 
van Buren Systems International BV

U bent van harte welkom




