
skrytý otáčivý napájecí systém
built-in power retractable swiveling system

versaturn 3.0

VESTAVNÁ APLIKACE DO DESKY STOLU  PIANO BUILT-IN APPLICATION
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versaturn je napájecí a datový systém vybavený 
elektrickým otáčením.
Otáčení systému versaturn
se ovládá dotykovým senzorem. 

versaturn is a power system and multifunction 
data benefitting from a system of electric 
locking.
For start the engine, versaturn is equipped
with a new touch sensor.
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Postranní laserový senzor detekuje přítomnost 
vidlic v zásuvkách, aby zabránil nechtěnému 
zavření.

The side laser sensor detectS the presence
of plugs, preventing accidental closing
when inserted.

versaturn 3.0 | skrytý otáčivý napájecí systém • built-in power retractable swivelling system

Reprezentativní provedení ze skla nebo oceli 
předurčují versaturn 3.0 pro konferenční 
místnosti, zasedačky a hotely.
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Stiskneme-li tlačítko, versaturn se začne 
otáčet pomocí elektrického motorku. Jakmile 
se pootočí o 180°, versaturn je připraven jako 
napájecí a datový modul. Aby byla zajištěna 
maximální bezpečnost, je versaturn vybaven 
laserovým ochranným systémem, který zabrání 
otáčení, když jsou v zásuvkách zastrčeny vidlice, 
nebo v případě jiných překážek.

Pressing the button, versaturn starts the 
rotation assisted by electric motor. Once 
completed the 180° rotation versaturn 
reveals itself as power & data module unit. In 
order to ensure the highest safety, versaturn 
is provided with a laser control system that 
inhibits the closing rotation when the plugs are 
in or in case of the presence of obstacles.
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TECHNICKÁ DATA
TECHNICAL DATA

versaturn 3.0

PROVEDENÍ
FINISHES

 Bílé lesklé sklo | White glossy glass

 Černé lesklé sklo | Black glossy glass

 Kartáčovaný nerez | Brushed stainless steel

390 mm

102 m
m

112 mm
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