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Arquivo

Uma gestão

Mais Eficiente
O conhecimento sempre se revelou decisivo na hora de alcançar o êxito.
Dispor de informação precisa no momento adequado, pode ser decisivo.
Espaço, ordem, acessibilidade e conservação são termos fundamentais na
gestão de qualquer arquivo.
E-LOGIC vai-lhe ajudar a realizar uma gestão mais eficiente do seu arquivo,
facilitando a ordem, melhorando a acessibilidade, fornecendo soluções para
um melhor grau de conservação da documentação arquivada e permitir um
melhor aproveitamento do espaço disponível.

Permite-lhe chegar

Inteligente e Seguro
Os armários compactos E-LOGIC deslizam de forma
automática. Cada armário dispõe na sua parte frontal de
um painel táctil que permite activar o seu movimento e
gerir todas as funções que o equipamento electrónico de
última geração que está incorporado possibilita. Um ligeiro
contacto é suficiente para transmitir a ordem desejada.
Funções como autorizar ou negar o aceso a zonas
concretas do arquivo, programar aberturas e fechos de
forma automática, modificar a velocidade de avanço dos
armários, etc. são algumas das múltiplas possibilidades
que E-LOGIC pone a su alcance.
E-LOGIC apenas necessita para a sua instalação de uma
tomada convencional de corrente de 220V. O seu baixo
consumo permite incorporá-lo a equipamentos de
alimentação ininterrupta (S.A.I.).
E-LOGIC permite modificar os seus parâmetros de funcionamento a partir de um programa que funciona em
ambiente windows. Pode ser manipulado no PC ou em
rede local.
E-LOGIC incorpora diferentes níveis de segurança que
garantem uma manipulação totalmente segura.

MAIS ALTO

A aplicação de E-LOGIC permite-lhe obter a máxima
capacidade em locais de grande altura. E-LOGIC pode
incorporar um nível de plataforma em armários com
altura superior a 3 metros. Neste caso, o armário
dispõe de um painel táctil em cada um dos seus níveis.
O conjunto integra uma escada de acesso ao nível superior.
E-LOGIC também contempla a incorporação e gestão
automática de equipamentos de iluminação.

Seu Arquivo sobre

Rodas

Os armários E-LOGIC deslizam sobre carris de aço
calibrado de alta resistência. Podem colocar-se directamete
sobre o chão existente ou ser embutidos no pavimento.
A opção “Plataforma” não requere nenhum tipo de obra
para a sua instalação. Os carris nivelam-se directamete
sobre o chão existente cobrindo com outros materiais
(soalho de diferentes tipos) os espaços livres para evitar
tropeçar. Incorpora uma rampa perimetral para facilitar o
acesso com carros de transporte.

Plataforma

A opção “Embutido” pode realizar-se directamente na obra
(piso) com posterior argamassa ou através de folgas em
pavimentos já existentes.
Embutido

Aproveitamos
melhor o Espaço
Com a instalação de armários E-LOGIC pode duplicar a capacidade do
seu arquivo. As prateleiras fixas convencionais necessitam de um corrdor de
acesso por cada módulo instalado. Com E-LOGIC apenas um corredor é suficiente
para aceder a qualquer ponto do arquivo. Permite ampliações e a sua construção modular
facilita a reutilização de todo o material existente em situações de mudança para outro local.

Estética,

Funcionalidade
e Robustez

Los armarios compactos E-LOGIC incorporam múltiplos acessórios que lhe permitem adaptar-se às diferentes
necessidades de cada arquivo.
Oferecemos aos nossos clientes a possibilidade de personalizar as suas instalações mediante a eleição de cor
segundo carta RAL e outros acabamentos.
Estética, funcionalidade e robustez são requisitos que têm estado presentes na evolução contínua dos nossos
sistemas de arquivo. Mais de vinte anos de experiência são a nossa garantia.
Continuamos a manter os nossos compromissos com a Qualidade, reconhecida com a acreditação ISO 9001:2000
em 1998 e o controle de Gestão Ambiental ISO 14001 implantado no ano 2002.

eten adaptar-se a les diferents

ançant l’elecció de color segons
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