
ISKU Operatörsrum

ISKU Operatörsbord är ett 24/7 övervakningskoncept
som anpassas efter kundens önskemål. Ett
övergripande koncept för olika typer av arbetsstationer
och utrymmen. Konceptet fokuserar på miljöer som
kräver hög komfort, ergonomi, säkerhet och effektivitet
dygnet runt.



Material

Mått

Directus 200
OPERATÖRSBORD V0149 200

Design by ISKU

ISKU operatörsbord är kundanpassade arbetsbordskoncept för 
drift 24 timmar om dygnet och med flera användare. 
Operatörsbordet kan enkelt anpassas efter kundens önskemål och 
således erbjuda ultimat funktion och individuella inställningar för 
bästa möjliga ergonomi samt effektiv hantering av teknik.

Tack vare dess form och mått, så är Directus 200 specifikt lämpad 
för mindre utrymmen som kräver maximal funktion.

Bredd
Djup
Höjd 

2000 mm
1000 mm
595 - 1245 mm

Teknisk ritning finns på Directus 200 datablad.

Bordsskiva Bi-nivå, antimikrobiell högtryckslaminat (HPL)(Vit eller 
ljusgrå).

Stativ Pulverlackerat stål(grå RAL 9006)
Front panel Fanerad perforerad MDF skiva (ljusgrå)
Tillval Skärmarm, kabeldragning och Bi-Box för el



Directus 200
OPERATÖRSBORD V0149 200

Datablad Teknisk ritning

Tillval

Skärmarm
Kabel dragning
Bi-Box för el, tillgänglig med två olika innehåll:
• 2 x schuko, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
• 3 x schuko, 2 x RJ45



Material

Mått

Directus 300
OPERATÖRSBORD V0149 300 

Design by ISKU

ISKU operatörsbord är kundanpassade arbetsbordskoncept för 
drift 24 timmar om dygnet och med flera användare. 
Operatörsbordet kan enkelt anpassas efter kundens önskemål för 
att erbjuda ultimat funktion, individuella inställingar för bästa 
möjliga ergonomi samt effektiv hantering av teknik.

Directus 300 är en robust lösning för utrymmen där rektangulära 
operatörsbord behövs.

Bredd
Djup
Höjd 

3000 mm
1000 mm
595 - 1245 mm

Teknisk ritning finns på Directus 300 Datablad.

Bordsskiva Bi-nivå, antimikrobiell högtryckslaminat (HPL)
(vit eller ljusgrå)

Stativ Pulverlackerat stål (grå RAL 9006)
Front panel Fanerad perforerad MDF skiva (ljusgrå)
Tillval Skärmarm, kabeldragning och Bi-Box för el



Directus 300
OPERATÖRSBORD V0149 300

Datablad Teknisk ritning

Tillval

Skärmarm
Kabel dragning
Bi-Box för el med två olika innehåll:
• 2 x schuko, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
• 3 x schuko, 2 x RJ45



Material

Mått

Arcus 260
OPERATÖRDBORD V0150 260

Design by ISKU

ISKU operatörsbord är kundanpassade arbetsbordskoncept för 
drift 24 timmar om dygnet och med flera användare. 
Operatörsbordet kan enkelt anpassas efter kundens önskemål för 
att erbjuda ultimat funktion, individuella inställingar för bästa 
möjliga ergonomi samt effektiv hantering av teknik.

Arcus 260 är designad för cirkulära arbesplatser, vars lösning är 
anpassad till utrummet och behov. Genom att kombinera föera 
moduler kan stpra operatörsrum skapas.

Bredd
Djup
Höjd 

2600 mm
1180 mm
595 - 1245 mm

Teknisk ritning finns på Arcus 260 Datablad.

Bordsskiva Bi-nivå, antimikrobiell högtryckslaminat (HPL)
(vit eller ljusgrå)

Stativ Pulverlackat stål(grå RAL 9006)
Front panel Fanerad perforerad MDF skiva (ljusgrå) 
Tillval Skärmarm, kabeldragning och Bi-Box för el



Arcus 260
OPERATÖRSBORD V0150 260

Datablad Teknisk ritning

3 x Arcus 260

Tillval

Skärmarm
Kabel dragning
Bi-Box för el med två olika innehåll:
• 2 x schuko, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
• 3 x schuko, 2 x RJ45



Material

Mått

Arcus 450
OPERATÖRSBORD V0151 450

Design by ISKU

ISKU operatörsbord är kundanpassade arbetsbordskoncept för 
drift 24 timmar om dygnet och med flera användare. 
Operatörsbordet kan enkelt anpassas efter kundens önskemål för 
att erbjuda ultimat funktion, individuella inställingar för bästa 
möjliga ergonomi samt effektiv hantering av teknik.

Arcus 450 är designad för större cirkulära arbesplatser, vars lösning 
är anpassad till utrummet och behov.

Bredd
Djup
Höjd 

4500 mm
1765 mm 
595 - 1245 mm

Teknisk ritning finns på Arcus 450 Datablad.

Bordsskiva Bi-nivå, antimikrobiell högtryckslaminat (HPL)
(vit eller ljusgrå)

Stativ Pulverlackat stål(grå RAL 9006)
Front panel Fanerad perforerad MDF skiva (ljusgrå) 
Tillval Skärmarm, kabeldragning och Bi-Box för el



Arcus 450
OPERATÖRSBORD V0151 450

Datablad Teknisk ritning

3 x Arcus 450

Tillval

Skärmarm
Kabel dragning
Bi-Box för el med två olika innehåll:
• 2 x schuko, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
• 3 x schuko, 2 x RJ45



Material

Mått

Angulus 450
OPERATÖRSBORD V0152 450

Design by ISKU

ISKU operatörsbord är kundanpassade arbetsbordskoncept för
drift 24 timmar om dygnet och med flera användare. 
Operatörsbordet kan enkelt anpassas efter kundens önskemål för
att erbjuda ultimat funktion, individuella inställingar för bästa
möjliga ergonomi samt effektiv hantering av teknik.

Angulus 450 är ett 4.5-meter brett operatörsbord med rundade
horn. Bordet är designer så att det kan förlängas med Directus
operatörsbord vid önskemål.

Bredd
Djup
Höjd 

4500 mm
1500 mm
595 - 1245 mm

Teknisk ritning finns på Angulus 450 Datablad.

Bordsskiva Bi-nivå, antimikrobiell högtryckslaminat (HPL)
(vit eller ljusgrå)

Stativ Pulverlackat stål(grå RAL 9006)
Front panel Fanerad perforerad MDF skiva (ljusgrå) 
Tillval Skärmarm, kabeldragning och Bi-Box för el



Angulus 450
OPERATÖRSBORD V0152 450

Datablad Teknisk ritning

Tillval

Skärmarm
Kabel dragning
Bi-Box för el med två olika innehåll:
• 2 x schuko, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
• 3 x schuko, 2 x RJ45



Material

Mått

Angulus 600
OPERATÖRSBORD V0152 600

Design by ISKU

ISKU operatörsbord är kundanpassade arbetsbordskoncept för 
drift 24 timmar om dygnet och med flera användare. 
Operatörsbordet kan enkelt anpassas efter kundens önskemål för 
att erbjuda ultimat funktion, individuella inställingar för bästa 
möjliga ergonomi samt effektiv hantering av teknik.

Angulus 600 är ett 6-meter brett operatörsbord med moduler på 
båda sidorna med rundade horn. Bordet är robust och ett stort 
antal skärmar får plats.

Bredd
Djup
Höjd 

6000 mm
1500 mm
595 - 1245 mm

Teknisk ritning finns på Angulus 600 Datablad.

Bordsskiva Bi-nivå, antimikrobiell högtryckslaminat (HPL)
(vit eller ljusgrå)

Stativ Pulverlackat stål(grå RAL 9006)
Front panel Fanerad perforerad MDF skiva (ljusgrå) 
Tillval Skärmarm, kabeldragning och Bi-Box för el



Angulus 600
OPERATÖRSBORD V0152 600

Datablad Teknisk ritning

Tillval

Skärmarm
Kabel dragning
Bi-Box för el med två olika innehåll:
• 2 x schuko, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
• 3 x schuko, 2 x RJ45
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