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Me Gistelessä halusimme kehittää ammattimaisen, kotimaisen ja helpon ratkaisun ylioppilaskirjoitusten järjestämistä varten. Ratkaisun kehittäminen aloitettiin yhdessä Turun
kaupungin kanssa ja se on hiottu huippuunsa käyttämällä teollisuusosaamistamme. Näin
syntyi patentoitu Abinet.

Abinet on helppo ja käyttäjäystävällinen, eikä sen käyttöönotto vaadi erityistä IT-osaamista. Abinet vie vain vähän tilaa ja on helposti ja nopeasti siirrettävissä tarpeen mukaisesti. Ylioppilaskirjoitusten ollessa kyseessä, teimme järjestelmästä mahdollisimman turvallisen. Johdot on suojattu niin, ettei niihin kompastella
ja niiden päältä voi kävellä. Järjestelmä on erittäin luotettava ja pitkäikäinen, joten kirjoitustilanteessa vältytään keskeytyksiltä. Abinet on käytössä jo lukuisissa kouluissa ja
se on räätälöitävissä täysin toiveidesi mukaisesti. Sähköiseen aikakauteen siirtyminen ei
ole koskaan ollut näin helppoa.

Helppo ja nopea asentaa ja käyttää – ei vaadi erityisosaamista

Kotimainen, luotettava ja turvallinen – ei keskeytyksiä

Käytössä lukuisissa kouluissa – täysin räätälöitävissä

EDISTYNEIN
RATKAISU YO-KI

IRJOITUKSIIN

Abinet on helppo ja käyttäjäystävällinen, eikä
sen käyttöönotto vaadi erityistä IT-osaamista.
Abinet vie vain vähän tilaa ja on helposti ja
nopeasti siirrettävissä tarpeen mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT:
A B I N E T- C K E S K U SY K S I K KÖ

Pyörillä varustettu siirrettävä ja lukittava pääkaappi (keskusyksikkö). Jakaa sähkön ja ATK-verkon jopa 40 ylioppilaskirjoittajalle. Keskusyksikkö pitää sisällään
UPS-laitteen ja vikavirtasuojat. Keskusyksikkö saa sähkönsä koetilan seinässä olevasta 32A:n voimapistorasiasta. Yksikköä voi käyttää kokeiden ulkopuolella vaivattomasti laitteiden latauspisteenä luokkahuoneissa ja lukutiloissa.

» Yhteen yksikköön mahdollista yhdistää jopa 42 oppilaan koneet
» Keskusyksikössä on yksi 32A ulostulo, johon voidaan liittää toinen keskusyksikkö
» Sähkö- sekä verkkojohdot kiinnittyvät vaivattomasti ja siististi
» Sisältää 500 VA UPS:n
» Keskusyksikössä on 7 kpl vikavirtasuojattua sähköpistoketta
» Vaunun mukana toimitetaan 32A liitosjohto (5m) pistotulpalla ja jatkopistorasialla
» Yhteen yksikköön voidaan liittää 6 ABINET D-jakeluyksikköä
» Järjestelmä on räätälöitävissä asiakkaan toiveiden mukaisesti
» Toimii myös laitteiden latauspisteenä

A B I N E T- D JA K E LU Y K S I K KÖ

Jakeluyksikkö on ketjumuotoinen linjasto, jonka avulla sähköverkko ja ATK-verkko jaetaan C-keskusyksiköstä kirjoittajille. Jakeluyksikkö on kestävä ja turvallinen.
Sen päällä voi kävellä, eikä se mene rikki. Johdot on suojattu niin, ettei niihin ei
kompastella.

» Yhdellä jakeluyksiköllä saa jaettua sähkön ja datan 12 oppilaalle
» Kaapelit on suojattu kääntyvän muovirakenteen sisällä, mikä vähentää erinäisten
riskitilanteiden syntymistä

Toimitus sisältää yhden ABINET-C-keskuksen, kolme ABINET-D-jakeluyksikköä ja
5m liitosjohdon 32A pistokkeella.
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