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FDV – Ladeskap RP 100 (36046) 
 

 

 

Skap for oppbevaring og lading av småelektro. Rommer opp til 32 mobiler eller nettbrett. 

 
 
Produsent:  Røros Produkter AS, 7374 Røros 

 

Materialer / Farger:  Stålplater 1,0mm Kraftige, skjulte hengsler. Låsevrider kan låses med hengelås eller 

kodelås. Standard er gråsvart RAL 7021 pulverlakk. Inkluderer 4 stk USB Ladestasjon 

6xUSB og 2xUSB-C, 75W. Hjul ø50mm i bakkant og fotskuer i framkant for stødig og 

mobil konstruksjon. Inneholder lyddempingsplater for mindre støy. 

 

Vedlikehold/ Garanti: Rengjøring med mildt såpevann både innvendig og utvendig. Sterke kjemikalier og 

høytrykk vil kunne påvirke farge og glans. 10 års garanti på skap. 3 års garanti på 

elektronikk. 

 

Montering: Leveres ferdig montert fra fabrikk 

  

Miljø/Brannsikkerhet: Alle materialer i skapet er resirkulerbare og tilfredsstiller alle krav i henhold til 

Svanemerkets krav til metaller på innendørs og utendørs møbler. Produsent er i tillegg 

Miljøfyrtårn og tilsluttet Grønt Punkt Norge AS. Stål er et ikke- brennbart materiale. 

 

Mål/vekt/volum:  H 941 mm / B 544 mm / D 328 mm. 30kg.  

 

Mer om produktet:                                                       __________________________________________ 
 

Solid skap med hyller som brukes for å lade og oppbevare bærbare PCer, nettbrett, mobiltelefoner og annet 

elektronisk utstyr på en enkel og sikker måte. Inkluderer 4 ladestasjoner med 6 USB og 2 USB-C kontakter og 

rommer derfor opp til 32 mobiler og nettbrett. Skapet har en stabil konstruksjon med stamme og dør av 

pulverlakkert stål.  
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Døren har kraftige, skjulte hengsler og er utstyrt med låsevrider som kan låses med hengelås eller kodelås. 

Skapet har god ventilasjon og leveres på hjul, men man kan også feste og sikre skapet mot veggen. 

 

Ladestasjon med plass til åtte av dine mobile enheter for lading med opptil 75 W. totalt. Koble til iPhone , iPad , 

powerbanks eller andre kompatible USB-enheter for enkel hurtiglading av enhetene dine samtidig. 

 

6x USB-A-porter 

2,4 A per USB-A-port 

2x USB-C 20W PD 

Inngangsstrøm 100-240V vs. 

Total utgangsstrøm: 75W (maks) 

USB-A utgangsstrøm: 5,0V DC, 2,4A (totalt 7A) 

USB-C utgangsstrøm: 5.0V / 3.0A, 9.0V / 2.22A, 12.0V / 1.67A (20W) 

 

 

Mål og tegninger:                        __________________________________________ 

 

 

 

 


