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DESCRIÇÃO: 

A  Caixa  Ares é um acessório ideal para aplicação em estações de trabalho e mesas de 
reunião. Possui tampa em alumínio escovado ou pintura na cor preta, ambos com sistema 
de amortecimento, além de escova para melhor organização de cabos. Permite trabalhar 
com sua tampa fechada, mantendo o ambiente de trabalho totalmente organizado. Oferece 
parte elétrica totalmente blindada e as entradas de dados podem ser personalizadas de 
acordo com as necessidades de cada cliente. 
 
 

 

MEDIDAS: 

O comprimento do produto não varia conforme a quantidade de módulos, medidas abaixo 
são fixas para até 8 módulos de configurações diferentes. 
*Obs.: Medidas em milímetros. 
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                                              OPÇÕES DE CARGA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RJ11, RJ45 cat5, RJ45 cat6, HDMI, VGA, ÁUDIO e USB de dados. USB duplo.        USB simples. 

 

OPÇÕES DE CABOS: 

 
Cabo com plugue 3000mm. 

Cabo com plugue 1800mm. 

Cabo ponta aberta. 

COR PRODUTOS: 

 

 

COR TOMADAS: 

 

 Preto fosco. 

Prata fosco. 

Branco Brilhae. Preto fosco. 

Brano Brilhante. 

OPÇÕES DE DADOS: 

 

                    INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 Estrutura do acabamento externo em alumínio escovado ou pintura. 

 Tampa com sistema de amortecimento. 

 Disponível em diferentes configurações de energia e dados de 7 e 8 módulos. 

 Acompanha Kit adaptador de Tecnologias. 

 Aplicação do acessório embutido em mesas de reuniões. 

 O acessório não requer instalação elétrica. 

 Faixa de uso de 100-240V, 50-60Hz. 

 Tomada padrão brasileiro 2P+T 10A 250V. 

 Plugue padrão brasileiro 2P+T 10A 250V. 

 Tomadas blindadas: usuário não tem acesso à fiação. 

 

OPÇÕES DE CABOS: 

 
Cabo com plugue 3000mm. 

Cabo com plugue 1800mm. 

Cabo ponta aberta. 

COR PRODUTOS: 

 

 

COR TOMADAS: 

 

 

Preto. Preto fosco. 

Prata fosco. 

Branco Brilhante. 



Rua Ângela Randon, 122,  Bairro Sagrada  Família, Caxias do Sul - RS - Brasil +55 54 3055 7700      
CEP 95052-050  © 2019 BYRos Brasil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                               Página 3/3                                                               

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTALAÇÃO: 

 

Nota: 

*A BYRos Brasil se dá o direito de alterar seus produtos sem comunicar previamente o 

mercado. Antes da compra, informe sobre possíveis atualizações e melhorias em produtos. 

 


