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Buren Systems International BV is één van de weinige,  
specialistische, meld- & controlekamer inrichting adviseurs.

Onze expertise in het vakgebied, waarin mens & product  
centraal staan, zorgt voor een uitstekende harmonie tussen 
veiligheid, duurzaamheid, welzijn en design.

Meldkamer tafels



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

Brochure Meldtafels | meldkamer inrichting | professionele beeldscherm oplossingen

Buren Systems kan het gehele project voor u verzorgen van indirecte verlichting, 24/7 ergonomische stoelen, LED/TFT & Plasma beeldscherm opstellingen tot aan 
uw vaste meubilair en benodigdheden. Tevens heeft Buren Systems een eigen ontwerpafdeling, die u vrijblijvend adviseert, naar een perfecte inrichting van uw 
werkomgeving. Bij verkrijging van werkruimte gegevens doen wij u een gericht maatwerk voorstel toekomen, waarmee u een duidelijk overzicht verkrijgt van de 
toekomstige werkruimte. Onze inrichtingsmogelijkheden worden in 3D gepresenteerd en gerealiseerd!

Buren Systems benut haar expertise ten volle 
om een kwalitatief hoogstaand eindproduct te 
realiseren. Onze know-how is dan ook onze 
kracht om te streven naar perfectie.
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De meldkamertafels zijn standaard uitgevoerd met:

Een elektrisch in hoogte verstelbaar werkblad met voorgeprogrammeerde 
voorkeurs hoogte voor 3 verschillende operators | centralisten.

Een elektrisch in hoogte verstelbaar monitorblad.
Monitorrail in een ergonomisch verantwoorde kijkhoek opgesteld.

Apparatenkast onder tafelblad, makkelijk toegankelijk, met een natuurlijk 
ventilatiesysteem. Volledig vrije knie- en voetruimte.

Alle kabels netjes weggewerkt. Kabelmanagement van monitorrail tot 
aan computervloer, vloerpot of desgewenste output d.m.v. kabelgoten en  
kabeldoorvoer gaten.
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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.
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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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Jobline monitor schuifsysteem op telescoopgeleiding.
 
Wanneer het monitorblad ±25mm. hoger als het werkblad staat ingesteld 
kan operator het gehele monitorblad met de toolbar vingerlicht naar zich toe  
trekken over een traject van 0-200mm. de kijkafstand kan dan variabel en 
traploos worden verkleind van 720mm. naar 520mm. 

Flexibel | Toepasbaar op elke constructie | Simplicity

Optie:
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Wanneer het monitorblad naar voren is geschoven verzorgt een micro switch 
dat de hoogte verstelling van beide bureaubladen is uitgeschakeld. 
Zodoende kan bij onoplettende bediening van het verstelsysteem niets op 
elkaar vastlopen. Alleen wanneer het monitorblad geheel naar achteren in 
uitgangs- positie is geschoven is de hoogtebediening weer ingeschakeld. 
Bij een naar voren geschoven monitorblad is tevens de kabelgoot makkelijke 
bereikbaar.
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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.



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

Controle tafel Arc

De perfecte radius voor een overzichtelijk zicht 
op de monitoren.
Vrije beenruimte door open structuur onderstel.
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• Hoogte verstelling traploos van 620-1310mm.
• ISP beveiligingsysteem
• Dynamisch hefvermogen ca. 250kg.
• Statisch maximaal belastbaar tot 500kg.
• Kabelmanagement
• Apparatenkast
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Indeling beeldschermen | vormgeving | afmetingen tafelbladen:

De afmetingen van de tafelbladen, zijn afhankelijk, van het aantal  
en formaat te plaatsen monitoren. Werk- en monitorblad worden  
dan ook “custom-made” geheel passend naar uw configuratie  
vervaardigd.

De tafels zijn geschikt voor het lineair plaatsen van 2 tot 7 stuks LCD/TFT monitoren. 
Bij plaatsing, van 7 stuks 19” of 21” monitoren in een kromming van ca. R5000, zijn 
de buitenste schermen nog vanuit de ooghoeken waarneembaar, doch binnen een 
draai-/ kijkhoek van slechts 31° observeerbaar.
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Bij opstelling van twee rijen boven elkaar geplaatste beeldschermen, is het  
mogelijk de bovenste rij zodanig op hoogte in te stellen, dat de kijkhoek  
ergonomisch verantwoord is en de gebruik(st)er het hoofd en nek niet in een  
ongezonde en negatieve hoek (achterover) hoeft te draaien.

Zichtlijnen

De wens om over de schermen heen te kijken is hier aanwezig.

Voor VarioFocus gebruikers is een ideale en constante kijkhoek aanwezig.

Schermhoogte kan per operator individueel op gewenste hoogte worden versteld.
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Lineaire opstelling van 6 stuks 21” LCD/TFT monitoren, waarbij de observatiehoek vanuit het midden, op de 
buitenste schermen slechts 31° bedraagt.
Zelfs bij geconcentreerd werken op de middelste schermen, zullen de activiteiten op de buitenste schermen, 
direct opgemerkt worden en kan de operator hierop alert en adequaat reageren.

Vormgeving tafelbladen:
Verschillende bladvormen mogelijk,  
echter, is de opstelling van de  
monitoren, in radius, als afgebeeld, 
een noodzakelijk en ergonomisch 
advies.
De inlopende aanzitzijde, in zelfde 
radius, als de beeldschermopstelling, 
verstrekt een verbeterde werk- 
houding bij het raadplegen van de 
betreffende monitoren.
De ondersteuning van de onder- 
armen blijft bij het werken aan ieder 
willekeurig scherm steeds gelijk.

Voorbeeld opstelling met 4 stuks 24” LCD/TFT schermen.
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Hillebrand Meldkamertafels lenen zich uitstekend, voor lineaire monitor opstellingen, in 2 rijen boven elkaar.
Opstellingen van 2x2 | 2x3 of 2x4 LCD/TFT monitoren zijn standaard uitvoerbaar. 
De dubbele monitor rail, voor de LCD/TFT schermen, zorgt voor een perfecte ophanging en kabelgeleiding.

Ruimtelijk overzicht op alle beeldschermen, volledige 
bewegingsvrijheid onder het werkblad van de tafel.
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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.
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Constructie:Zeer stabiel, 4poots onderstel, met 4 stuks, 3voudig telescoperende poten. 
Elke poot is 12voudig gelagerd met hardstalen kogellagering en een uitermate hoogwaardige precisiepassing 
voor spelingvrije opstelling. De poten zijn vervaardigd uit hightech staal, dikwandig kokerprofiel.

Tussen het pootstel is een ruime apparatenkast gemonteerd, welke in  
verbinding staat met de verticale kabelgoten/-rupsen in de zijpanelen.
In deze 19” kast is ruimte voor het plaatsen van stekkerdozen, bekabeling  
en ander klein schakelmateriaal.

Bladdrager constructie, vervaardigd uit hoogwaardig dikwandig stalen  
buisprofiel 30x30x2,5mm. Solide gelast en duurzaam bevestigt op het  
motorhuis van de verstelzuilen.

Knievrijheid in diepte, is afhankelijk van werkblad diepte, ±630mm.  
gemeten vanaf de bladrand/aanzitzijde tot aan de 19” kast. 

Bladdrager constructie inclusief het werkblad, heeft een dikte van  
40-50mm. Het werkblad is aan de onderzijde > 200mm. vrij van  
obstakels gemeten vanaf de aanzitzijde. 

De apparatenkast is aan de werkzijde ca. 120mm. vrij van de vloer, hetgeen  
een onbeperkte vrije voetenruimte (>800mm.) verstrekt. 

Bewegingsvrijheid in de breedte onder het werkblad is sterk afhankelijk 
van de breedte onderstel 1200-2000mm.

Onderstel voorzien van milieuvriendelijke epoxy poedercoating,  
in standaard kleur: zwart RAL 9005, wit RAL 9016, alu RAL 9006,  
antraciet RAL 7021. Andere RAL kleuren op aanvraag mogelijk.

Arbo/NEN normering: Meubilair geschikt als sta/zit werktafel,  
meubel voldoet aan de volgende Arbo eisen:

*NPR 1813: Nederlandse Praktijk Richtlijn 1813 eisen voor kantoormeubilair 
*NEN-EN 1335: Europese norm voor kantoormeubelen, -stoelen
*NEN-EN 527: Europese norm voor kantoormeubelen, -tafels en –bureaus 
*NEN 2449 (+ NEN 2441 samengevoegd): Ergonomische criteria voor  
  kantoor- werk (sta/zit) tafels.
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Optie apparatenkast:
Mogelijkheid tot inbouw 19” racking voor patchpanels
en 19” powersupplies in alle apparatenkasten.

De apparatenkast, gemonteerd tussen het pootstel, biedt opbergruimte 
voor desktops, PC’s, extenders, patchpanels en 19” energiesloffen.

Voordelen:
Makkelijk toegankelijk, door de afneembare toegangspanelen, aan voor 
en of achterzijde (Optie).

Gestrekte beenruimte blijft in tact, door zwevende apparatenkast of aan 
voorzijde extra voetenruimte, bij een staande apparatenkast.

Toegangspanelen en apparatenkast, voorzien van een natuurlijke  
koelings-, ventilatiesysteem voor de apparatuur, d.m.v. ventilatiesleuven 
en perforatie in de deuren.

Indien er geen computervloer aanwezig is, kunnen de toegangspanelen  
voorzien worden van “muizenpoortjes”, voor af/aanvoer van de bekabeling.
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Bediening hoogte verstell ing:
Verstelling middels 2+2 synchroon gestuurde 24V. veiligheids- 
motoren, microprocessor en een bedienpaneel met up/down functie,  
digitale hoogte aanduiding en 4 programmeerbare voorkeurs posities.

De schakelaar wordt onder het bureaublad gemonteerd, is  
uitschuifbaar en afleesbaar onder een hoek van 45°.

Naar keuze, is de tafel tevens uitvoerbaar met 2 inbouw- 
schakelaars, voorzien van LCD touch screen met digitale hoogte  
aanduiding, 3 pre-select hoogte instellingen, up/down toetsen en  
programmeer functies.

Kabelmanagement: In het werkblad en monitorblad, zijn kabeldoorvoer gaten Ø60mm. met afdekdop, in kunststof of geborsteld RVS aangebracht.
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De holle zijpanelen, doorvoer gaten in de bodem platen of open bodem  
van de apparatenkast, bieden de mogelijkheid om alle VGA, data,  
telecommunicatie en netwerkkabels 
vanuit de computervloer, door de  
kabelrupsen aan te voeren, naar de 
apparatuur.
De kabelrupsen bieden voldoende 
ruimte om alle data en stroomkabels 
op veilige en efficiënte wijze naar de 
apparatuur te geleiden.

Onder het werkblad en monitorblad zijn doorlopende kabelgoten met aansluiting voor  
kabelrups aangebracht. In deze kabelgoten kunnen optioneel stekkerdozen geplaatst 
worden om de monitoren van 230V te voorzien.

Ter afscherming, van het zicht op de bekabeling, is aan de achterzijde van het  
monitorblad, een afhangend zichtschot gemonteerd.

Optie:
Wanneer de monitoren direct onder het beeldschermblad van 
220V voorzien worden, behoeven de stroom toevoer kabels niet 
verlengd te worden en kunnen de monitoren met 1 stroomkabel 
gevoed worden.
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Kabelbrug ter afdekking van bekabeling,  
bij doorkoppelen van 2 workstations.

Ventilator, montage binnenzijde 
apparatenkast voor extra koeling 
van de apparatuur.

Kabelmanagement

Plaatsing extendsers, 19 Inch rack en patch-
panel in apparatenkast.
De apparatenkast kan ook voorzien worden 
met uittrekbare Rittal legplanken.
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Bureaubladen 

De bureaubladen zijn standaard in 4 prijsklassen uitvoerbaar:

1) Melamine plaatmateriaal: Dikte 25mm., tweezijdig overtrokken in uni kleur licht grijs, wit of beige of standaard houtprint in beuken, kersen, peren of  
ahorndecor. Kanten afgewerkt met ABS stootband in bijpassende kleur. Bladranden R2 en hoeken R3 afgerond. Aanloophoeken R60 of R100 afgerond.

2) MDF plaatmateriaal: Dikte 25mm., bovenzijde voorzien van HPL (High Pressure Laminate) 1,6mm. massief laminaat in uni kleur licht grijs, wit of beige 
of standaard houtprint in beuken, kersen, peren of ahorndecor. Onderzijde met HPL backing materiaal in neutrale kleur. Kanten afgewerkt met ABS stootband in  
bijpassende kleur of bladkanten geslepen en transparant gelakt. Bladranden R2 en hoeken R3 afgerond. Aanloophoeken R60 of R100 afgerond.

3) Volkern plaatmateriaal: Dikte 12mm. massief laminaat. Hoge stoot- en krasweerstand, extra duurzaam materiaal, bovenzijde in uni kleur licht grijs, wit of 
beige of standaard houtprint in beuken, kersen, peren of ahorndecor. Kern in zwart zichtbaar op de bladranden. Bladkanten geslepen en gepolijst, randen R2 en 
hoeken R3 afgerond. Aanloophoeken R60 of R100 afgerond.

4) Volkern plaatmateriaal: Dikte 20mm. massief laminaat. Hoge stoot- en krasweerstand, extra duurzaam materiaal, bovenzijde in uni kleur licht grijs, wit of 
beige of standaard houtprint in beuken, kersen, peren of ahorndecor. Kern in zwart zichtbaar op de bladranden. Bladkanten geslepen en gepolijst, randen R2 en 
hoeken R3 afgerond. Aanloophoeken R60 of R100 afgerond.
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Standaard uitvoering monitor railsysteem:

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

Afwerking Kleur geheel naturel geanodi-
seerd, afdekkappen licht grijs.

Multi monitor ophangsysteem
Railsysteem voor het 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.
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Modulair Systeem, door flexibiliteit in een enorm aanbod van componenten. 
Geschikt voor een samenstelling en vormgeving, naar uw wens of passend 
in gegeven situatie. Variabele indeling met 17” | 19” | 21” | 24” en groot 
formaat schermen is moeiteloos uitvoerbaar.

Opstellingen Multi monitor ophangsysteem
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Regionaal Besturings Centrum Utrecht
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Controle kamer Stadsbeheer Rotterdam
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Multi monitor ophangsysteem tevens toepasbaar als videowall.
De overzichtschermen in lineaire opstelling | Volledige kabelmanagement.
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Control room Schiphol havendienst
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 Centrale Cameratoezicht Ruimte (CCTR) Amsterdam
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Sint Anna Ziekenhuis
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ECT Delta Terminal Rotterdam
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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




