
Framery O
PRODUKTER

Framery O är den perfekta platsen för viktiga samtal och kortare videomöten. Med ljudisolering i 
världsklass kan du diskutera i avskildhet – utan att störa dina kollegor. Denna klassiska telefonpod 
för kontoret har ledande ljudisolerings standard och utmärkt akustik, samt en automatisk 
ventilation som skapar en bekväm arbetsmiljö för en person.

Ideal for one – awkward for two



Framery O, Q 
and 2Q are UL 
GREENGUARD 
certified

Framery O, Q, 2Q 
and One shipped 
in North America 
are UL 962 listed

Certifieringar

Tekniska specifikationer

Storlek 221 cm x 100 cm x 100 cm (h, b, d)
87 tum x 40 tum x 40 tum (h, b, d)
Med hjul (movability kit) 
extra 2 cm/0,8 tums höjd

Vikt 320 kg / 705 lb

Ventilationsutrymme Minsta rekommenderade utrymme för luftcirkulation
Sidor: 5 cm/1,9 tum
Över: 15 cm/5,9 tum

Akustik 30 dB (reducering av talets ljudnivå i enlighet med testmetoden i 
ISO 23351-1)

Luftflöde Totalt luftflöde är 21,5 l/s, 45 CFM (77,4 m³/h)
I standby-läge arbetar fläktarna på 25 % av maxeffekten.

Belysning LED-lampa: 4000 K och 300 lux

EMaterial i exteriören
 

Laminerat ljudglas.
Ram med Formica-laminat, björkplywood och lackade detaljer

Material i interiören Solida väggar och tak: Ett sandwichelement av plåt, björkplywood, 
återvunnet akustikskum och akustisk filt. En antistatisk och fläck beständig 
matta med låg lugg för inomhusgolv.
Bord med Formica-laminat, björkplywood och lackade detaljer.

Strömkabeln kan ledas ut från både golv och tak. Kabellängden utanför båset är 4,5 m/176,4 tum.
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Framery O Quick Call
För korta samtal
Quick Call innehåller alla grundläggande 
funktioner som behövs för att en person 
ska kunna ha ett privat telefonsamtal 
utan att störa kollegerna. Utöver 
överlägsen ljudisolering har den ett bord 
i vit högtryckslaminat, akustisk panel, 
antistatisk matta, närvarosensor, LED-
belysning och eluttag. Stol ingår ej.

Framery O Standard
För fokuserat arbete
Standard Package utökar 
användningsområden för en enpersons 
pod till att även möjliggöra fokuserat 
arbete. Utöver standard funktionerna i 
Framery O ingår en höj/sänkbar Tovi-pall 
och en strömkälla med USB-uttag (C+A).

Framery O Color
För ett unikt uttryck
Med Framery O Color kan du välja bland 
alla färgalternativ – ett prisvärt sätt 
att anpassa podden. Välj färg på bord, 
exteriör, dörr, ram samt tyg på sits.

Perfekt för dig
Vad behöver du för att kunna arbeta som bäst? Utforma en pod som tillgodoser dina behov.

Färger

Exteriör

White Glossy 
(Standard)
RAL 9016

White Ultramatt Black
RAL 9005

Gray 
S7500-N

Navy
S 7020 - R90B

Sand 
S 2010 - Y20R

Powder Blue 
3421-R86B

Winter Moss 
S 7010-G10Y

Blush 
2728-R01B

Möbeltyg

Light Gray 
(Standard)
Remix 3 #123 
Kvadrat

Grape
Select #61190 
Gabriel

Rose 
Select #65117 
Gabriel

Green 
Select #68209 
Gabriel

Antimicrobial 
Highland 
Graphite 954 
Panaz

Graphite 
Select #60051 
Gabriel

Dark Blue 
Select #66144 
Gabriel

Powder Blue 
Select #67098 
Gabriel

Beige 
Select #61184 
Gabriel

Mustard 
Select #62098 
Gabriel

Ram Bord

White (Standard)
F6463 Formica

Black 
F2253 Formica

White (Standard)
White laminate

Black
Black laminate with 
anti-fingerprint surface

Ström

Energiförbrukning
13 W under användning (standardkonfiguration) 
- LED-lampa: 10 W
- Fläktar totalt: 3,1 W
0,8 W i standbyläge
Input: 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz

Uttag standard bord
Eluttag
Tillval: LAN

Uttag brett bord
Eluttag, USB-A+C
Tillval: LAN

Output
Output VAC (eluttag): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz
Output USB (TUF) för laddning:
Maximal kombinerad output på 5 A vid 5 VDC (25 W)

Alla elektriska komponenter kan bytas i händelse av funktionsfel. Energiförbrukning är ett konstant värde som bestäms av elåtgången från poddens interna komponenter (elektriska 
enheter, rörelsedetektorer, lampor och fläktar). Framery produkter ansluts till ett vägguttag. Podden har egen strömförsörjning som ger 24 V DC till lampor och 12 V DC till fläktar. 
Lampor och fläktar styrs av en rörelsedetektor. Inuti podden finns landsspecifika eluttag för laddning av mobila enheter
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Möbler

Utmärkt ergonomi
Placera din bärbara dator på bordet, sitt bekvämt 
på Tovi-pallen och påbörja arbetet. Då pallen är höj 
och sänkbar passar den alla användare. Pallen är 
fastmonterad med en robust fästplatta som gör den 
stabil och hållbar. Sitsens tyg kan anpassas.

Standard eller brett bord
Borden är utformade för att ge plats och 
laddningsmöjlighet till en bärbar dator, ett 
anteckningsblock och en mobil medan du arbetar 
eller deltar i ett samtal. Det finns två bords alternativ: 
standard och brett. 
Standard bord
13 cm × 70 cm × 28,5 cm (höjd, bredd, djup)
5,1 tum × 27,5 tum × 11,2 tum (höjd, bredd, djup)
Bordshöjd från golvet: 102,5 cm/39,6 in

Ett elektromekaniskt 
kodlåshandtag kan användas 
för att begränsa åtkomsten till 
ett bås med en nummerkod.

Funktioner

Kopparpläterat dörrhandtag
Koppar har sedan urminnes tider 
använts för hälso ändamål. Enligt 
en studie från Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) 
sönderfaller virus snabbare om de 
hamnar på ytor av koppar än på 
ytor av plast eller rostfritt stål.

Smartlåskompatibelt kit med 
delar som gör att utvalda smarta 
lås och nycklar kan installeras i 
Framery O, Q och 2Q.

Trådlös laddare (för brett bord)
Ladda din mobiltelefon 
snabbt och trådlöst inuti våra 
poddar! Själva laddaren är 
placerad under bordet, med ett 
klistermärke på bordets ovansida 
som indikerar var du ska placera 
din telefon för att ladda den.

Självstängande gångjärn (vita 
eller svarta) kan användas för 
att begränsa dörröppningen 
och säkerställa att dörren inte 
blockerar passagen.

LAN-kabel 7 m

Ström alternativen innefattar 
uttag med eller utan två USB-
laddningsuttag (C+A) och en 
LAN-kabelgenomföring. Trådlös 
laddning är också möjlig.

Movability kit Det har aldrig varit 
enklare att flytta din Framery 
pod! Movability kit för Framery O 
innehåller sex hjul som gör 
det enklare att flytta båset.

Brett bord
12 cm × 75 cm × 30 cm (höjd, bredd, djup)
4,7 tum × 29,5 tum × 11,8 tum (höjd, bredd, djup)
Bordshöjd från golvet: 102,5 cm/39,6 in


