
Låsbar med 2 
dyrkningssäkra regellås. 

Damm och vattentät enligt 
skyddsklass IP54 / NEMA4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
   
 

Säkerhetsbox - LCD /Plasma 
 

Säkerhetsbox för skydd av LCD 
& Plasmaskärmar från 24-70”.  
 

• Unik säkerhetsbox som kapslar in 
och skyddar de flesta LCD & 
Plasma-skärmar på marknaden 
mot åtkomst, stöld, vandalism, 
vatten och damm.  

 
• Fönster i okrossbar polykarbonat 

(plast), skyddar skärmen från yttre 
påverkan. Som tillval kan boxen 
beställas med ett härdat och 
reflektionsfritt säkerhetsglas. 

 
• Finns i versioner för användning i 

såväl inom som utomhusmiljö. 
 
• Försedd med termostatstyrda 

fläktar som sörjer för god 
ventilation. Extrafläkt finns som 
tillval vid användning av extra 
ljusstarka proffsskärmar med 
extrem värmeutveckling. 

 
• Utomhusversionerna är dessutom 

försedda med värme element för 
att tåla kyla. 

 
• Damm och vattentät enligt skydds-

klass IP54 / NEMA4. Som tillval 
kan boxen även beställas i skydds- 
klass IP66 / IP67 samt i utförande 
tillverkat helt i rostfritt stål. 

 
• Eluttagslist med 4 uttag och 

överspänningskydd 
 

• Levereras med monteringssats för 
montering plant på vägg. 
 

• Boxen levereras som standard för 
liggande montering (Landscape). 
Som tillval kan boxen anpassas för 
stående montering (Portrait) 
 

• Som tillval finns monteringssats     
 för montering i 15 graders lutning. 

 
• CEKA-AnchorPad:s stöldskydd 

tillhör marknadens i särklass  
populäraste  lås och skyddar  

        100 000-tals datorer på såväl   
        skolor, kommuner, universitet    
        som företag i Sverige. 
 
Tillval 
 
Ändring-Landscape till Portrait (7281-P) 
 
Väggfäste-15 grader (7281-15GR) 
 
Extra fläkt (7281-FL) 
 
Reflektionsfritt Säkerhetsglas: 

 
       - 24”       (7281-24SG) 
       - 32           (7281-32SG) 
       - 42”       (7281-42SG) 
       - 46/47”  (7281-47SG) 
       - 52”       (7281-52SG) 
       - 55”       (7281-55SG) 
       - 60”       (7281-60SG) 
       - 70”       (7281-70SG) 
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 Säkerhetsbox – LCD / Plasma                           
  Låsbar skyddsbox för platta skärmar från 24 till 70”  

  Skyddar mot åtkomst, stöld, vandalism, vatten och damm. 
Artnr: 7281-24 /  7281-32 / 7281-42 / 7281-47 / 7281-52 /  7281-60 /  7281-70                                

Försedd med VESA-fäste för 
enkel montering av skärmen 
och eluttagslist med 4 uttag. 

Levereras med termostatstyrd fläkt- 
kylning. Kan även beställas i version  
med värme element för utomhusbruk. 

Levereras som standard 
med fäste för montering, 

plant på vägg. 

Som tillval finns fäste för 
montering av skärm i 15 

graders lutning. 

Fönster i okrossbar 
polykarbonatplast. 

 

Skärm- 
storlek: 

 

Höjd: 
 

Bredd: 
 

Djup : 
 

Fönster 
(Höjd x Bredd) 

 

Artikelnr: 
(Inomhusbruk) 

 

Artikelnr: 
(Utomhusbruk) 

  24″    523mm 721mm 213mm 343x561mm 7281-24-IN 7281-24-OUT 
  32″    630mm 895mm 233mm 450x735mm 7281-32-IN 7281-32-OUT 
 42″ 761mm 1127mm 233mm 536x970mm 7281-42-IN 7281-42-OUT 

46/47″ 815mm 1230mm 233mm 591x1046mm 7281-47-IN 7281-46-OUT 
52″ 936mm 1351mm 233mm 706x1191mm 7281-52-IN 7281-52-OUT 
55″ 980mm 1430mm 233mm 730x1258mm 7281-52-IN 7281-52-OUT 
60″ 1050mm 1530mm 233mm 807x1370mm 7281-60-IN 7281-60-OUT 
70″ 1193mm 1800mm 265mm 922x1589mm 7281-70-IN 7281-70-OUT 

 
 

CEKA-AnchorPad  –  Störst i Norden på stöldskydd för datorer & övrig IT-Utrustning 
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