
AUGSTUMĀ REGULĒJAMIE GALDI

Lietojot daudzus un smagus ekrānus ir iespējams pastiprināt galda virsmas atbalsta rāmi 
Āķītis somas / stāvēšanas paklājam
Atbalsta pēdas forma lai maksimāli palielinātu kāju vietu un rūpētos par lietotāja drošību

LINK PRO, OFFICE UN DESK2
Ir vizuāli identiski galdi, lietotājam ir iespēja izvēlēties vajadzībām visatbilstošāko modeli

Konstrukcija ir optimizēta 25mm ( 21mm ) biezām virsmām, 
maksimāli izmantojot virsmas mehānisko izturību

Galds ir izcili noturīgs pret šūpošanos un vibrācijām

Ieteicams lietojot vairākus ekrānus uz monitoru rokām. 
Virsmu izmēri 600-900 * 1200-2000mm

LINK DESK2

Plaša pielietojuma biroja galds virsmām 
800mm * 1200 / 900 * 1800mm

Unikālas konstrukcijas pacelšanas mehānisms 
2019 gada jaunums. Visa vadības sistēma un spēka pārvads ir 
iebūvēti rāmja konstrukcijā

Nominālā un vienmērīgi 
sadalītā slodze uz galda 
pie  38mm/sec ar galda 

virsmu 20 kg 

Maksimālā vienmērīgi 
sadalītā slodze

Līganā palaišana 
un apstāšanās (soft 

start/stop )
Krāsas Papildus 

izlīmeņošana

LINK Desk 2 100kg 160kg at start and stop MG (BL / PL ) √

LINK Pro 110kg 160kg at start and stop BL, MG, PL ×

LINK Office 20kg 100kg at start PL (BL, MG) ×

LINK Office + 60kg 100kg at start PL (BL, MG) ×



INTUITĪVĀ VADĪBAS PULTS

• 2 atmiņu pozīcijas
• Pozas maiņas atgādinātājs
• Galda min / max augstuma iestatīšana
• Bluetooth savienojums ar Deskcontrol aplikāciju
• Automātiskās regulēšanas aktivizēšana ( ar Deskcontrol App )

DESK CONTROL aplikācija Google Play and AppStore strādā ar Bluetooth® Low Energy Technology

• Galda augstuma regulēšana
• Faktiskā galda augstuma indikators
• Parāda vadības kontroliera kļūdas kodu vienkāršai sākotnējai diagnostikai 
• 4 atmiņas pozīcijas
• Automātiskās regulēšanas aktivizēšana
• Pozas maiņas atgādinātāja iestatījumi
• Dienas / nedēļas / mēneša statistika
• Automātiski savienojas ar sākotnēji pievienoto galdu

DESK SENSOR™ 1 (DS1) sadursmes kontroles sensors 
( Anti-Collision™ ) jūt pat nelielu galda sagāzumu ( leņķis 
izmainās vairāk kā 0.7° sekundē) galda kustības laikā un 
aptur to. Izcili jūt elestīgu sadursmi - krēsla roku balsts, 
priekšmets zem datora korpusa.

• ZERO™ tikai  0.1 W patērērētā jauda miera režīmā.
• Regulācijas ātrums 38mm/sec  pie nominālās slodzes
• Regulācijas diapazons 650mm / 3 posmu kolonnas, 
min H desk 620, max 1270mm

• Maksimālais virsmas izmērs 2000*900*25mm 
• Minimālais 1200*700*25mm
• 5 gadu garantija

LINK PAPILDUS KOMPLEKTĀCIJA

Intuitīvā vadības pults
 
• 4 atmiņu pozīcijas 
• Augstuma indikācija 
• Pozas maiņas atgādinātājs 
• Galda min / max augstuma iestatīšana 
• Vadības kontroliera kļūdas kodu indikācija 
• Bluetooth savienojums ar Deskcontrol aplikāciju 
• Automātiskās regulēšanas aktivizēšana ( ar Deskcontrol App )

RAŽOTĀJS
Linak ( Dānija ) - mehānismi
SALONS AIS - rāmja sistēma un elementi
5 gadu garantija


