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Wibrain vertegenwoordigt een lijn met doordachte 
Trolleys met rolluik aan de bovenzijde i.p.v. deurtjes aan 
de voorzijde.

Dit biedt als voordeel dat u de trolley in kleine ruimtes 
kan inzetten.  Daarnaast hoeft u, in tegenstelling tot 
traditionele trolleys, niet heel laag te reiken om een 
apparaat op te bergen of uit de trolley te halen.

De trolley herbergt de originele voedings adapters van 
uw apparaten en  verbind deze met 1 stroomaansluiting 
aan de buitenzijde van de trolley. Het geïntegreerde, 
doordachte, stroom management systeem voorkomt 
 overspannings  belasting van uw stroomnetwerk.

De Wibrain trolleys zijn een complete oplossing voor 
het opbergen, opladen en vervoeren tot 40 apparaten.

Wibrain trolley

Het mobiele brein voor efficiënt 
en veilig apparaat beheer
 



Wibrain W1 Wibrain W2

Product 32-vaks laad trolley 40-vaks laad trolley

Input 230-240V AC 50/60Hz 16A

Keuringen GB4943.1-2011, UL/CUL60950, EN60950, AS/NZS60950

Beveiliging
Aardlek schakelaar, overspanning-,  

piekspanning- en kortsluiting beveiliging

Output 230-240V AC 50/60Hz 16A

Vakmaten (l×h×b) 35 × 400 × 275

Trolley lengte 765 mm 910 mm

Trolley diepte 635 mm 635 mm

Trolley hoogte 90,8 cm (incl hendel) 90,8 cm (incl hendel)

Gebruikshoogte 83,8 cm 83,8 cm

Koelingssysteem actieve ventilatie

Gewicht in kg Netto / Bruto 61 kg / 78 kg 68,5 kg / 87,1 kg

Aanbevolen Werk temperatuur
Werk temperatuur: 0º C - 40ºC

Bewaar temperatuur: -20ºC tot 50ºC
Werk vochtigheidsgraad: 10% - 95%

Timer Ja Ja

Wielen 127 mm met rem

iPad, Chromebook & Laptop Opberg- en oplaad Trolley

Geschikt voor elk apparaat 
t/m 15.6 inch , incl. iPad in 

KidsCover

Met Veilig 
remsysteem

Tot wel 
40 apparaten
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Paraproject® IT Trolley koffers 
 
Compromisloos design & functionaliteit
Made in Germany 

Iedere docent is er gek op. De lichte, sterke en zeer 
wendbare trolley koffers vervoeren uw IT apparatuur 
moeiteloos overal mee naartoe.

Of u uw kostbare apparaten nu veilig door smalle gangen 
wilt rijden, de trap op wilt tillen , de klas in wilt rollen of 
in de auto mee wilt nemen; Met de Parat Paraproject® IT 
koffers met geïntegreerd trolley systeem en 4 zwenkwie-
len is het allemaal mogelijk.

Vanwege de vele interieur opties kunt u 10-16 
Chromebooks of laptops en tot 20 tablets met 
bumperhoezen,zoals b.v. KidsCover hoezen, in de koffers 
opbergen, opladen en vervoeren.

Parat koffer systemen



9,6 - 10,7 Kg, buitenafmetingen: 
L:530 D:390 H:495mm maatvoering 
inclusief zwenkwielen, handvatten en 
trolleysysteem

13,8 - 14,7 Kg buitenafmetingen: 
L:720 D:390 H:550mm maatvoering 
inclusief zwenkwielen, handvatten
en trolleysysteem

Parat Paraproject® trolley koffers zijn voorzien van een 
ingebouwd laad systeem. Voor USB apparaten is een USB 
hub voorzien. En voor tablets/chromebooks en laptops die 
een originele voeding gebruiken is een voorziening voor 
plaatsing van de voedingen, inclusief inschakelstroom- 
beveiliging ingebouwd.

De Parat Paraproject® trolley koffers voor 20  
tablets, 12 laptops of 16 chromebooks wegen slechts 
14,7 Kg en zijn daardoor makkelijker transporteer- en 
verrolbaar dan elke andere oplossing.

Parat IT Case Mini Parat IT Case Standaard

Met handig
uitneembaar

mandje

12 kg, buitenafmetingen: 
L:530 D:360 H:450mm maatvoering 
inclusief zwenkwielen, handvatten en 
trolleysysteem

Parat IT Case Micro

Nieuw



Parat koffer systemen

i-10
10x iPad

Micro Case i-15
15x iPad

i-10KC
10x iPadMini Case i-10/i-10KC - Charge only  

koffers voor USB oplaadbare tablets 

Micro Case i-15 / A-15 / U-15

Mini Case i-10Basket

Oplaad, transport en bewaarkoffer voor 10 tablets 
(alle iPads, Android en Windows Tablets welke via 
USB opgeladen kunnen worden) Ingebouwde 
MC-10 USB HUB Model i-10KC: zonder vakindeling 
voor plaatsing van tablets in bumperhoezen

Vakafmetingen  
Breed 280 x diep 255 x hoog 290 mm

i-15 wordt geleverd met 15 LED-lightning kabels
A-15 wordt geleverd met 15 micro-USB kabels
Oplaad, transport en bewaarkoffer voor 15 tablets 
(alle iPads, Android en Windows Tablets welke via 
USB opgeladen kunnen worden)
2 Ingebouwde MC-10 USB HUB’S
Actieve koeling

Vakafmetingen
breed 530 x diep 360 x hoog  450 mm

Oplaad, transport en bewaarkoffer met 2 mandjes 
voor 10 tablets (alle iPads, Android en Windows 
Tablets welke via USB opgeladen kunnen worden) 
Ingebouwde MC-10 USB HUB

Inhoud i-10Basket: 2 x lockncharge mandjes

Mini Case i-10Basket
10x iPad

optioneel

standaard

standaard

optioneel

Met handige
uitneembare

mandjes

Parat koffer systemen
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I-16KC
16x Tablet

Model i-16: met vakindeling voor plaatsing iPads zonder hoes  
of Smartcover hoezen
(Ook leverbaar in i-10 Mini Case Charge & Sync variant met  
geintegreerde LED status aanduidingen op HUB).
De i-16 wordt geleverd met 16 x LED Lightning kabels

Model i-16KC: zonder vakindeling (2 lege compartimenten) voor 
plaatsing iPads in bumperhoezen naast elkaar. Wordt geleverd met  
16 x LED Lightning kabels

Model A-16: met vakindeling voor plaatsing Android tablets. wordt 
geleverd met 16 x micro-USB kabels 

Model U-16: voor plaatsing iOS of Android tablets.
Wordt geleverd zonder bekabeling
(extra stevige micro-USB, USB-C, Lightning kabels optioneel verkrijg-
baar) 

Model i-15 Basket: met 3 lockncharge mandjes voor plaatsing  
15 x iOS tablets.  
Wordt geleverd met 15 x LED lightning kabels

Vakafmetingen i-16/A-16/U-16 (16 vakken)   
i-16KC (2 compartimenten): 235(breed) x 280(diep x 320(hoog) mm
i-16/A-16/U-16 (16 vakken): 25(breed) x 220(diep) x 265(hoog) mm

Standard Case i-16/i-16KC/A-16/U-16/ 
i-15Basket Charge & Sync koffers voor iOS & 
android Inclusief geintegreerde Timer 

LED Lightning kabels:  
Zie in 1 oogopslag de 

laadstatus van de iPads 
in de koffer

 
Opladen en via USB syncen van 16 tablets

Ingebouwde centrale laad/sync HUB

standaard

i-20KC
20x iPad

Standard Case i-20/i-20KC - Charge 
only Koffers voor USB oplaadbare 
tablets  

Oplaad, transport en bewaarkoffer voor 20  tablets  
(alle iPads, Android en Windows Tablets welke via  
USB opgeladen kunnen worden)
2 x ingebouwde MC-10 USB HUB
Model i-20KC: zonder vakindeling voor plaatsing  
tablets in bumperhoezen

Vakafmetingen
i-20(20 vakken): breed 20 x diep 255 x hoog 295 mm
i-20KC(2 vakken):breed 280 x diep 275 x hoog 290 mm

optioneel

De i-15 Basket is uitgerust 
met 3 handige mandjes Inclusief 

geintegreerde Timer
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Alle koffers zijn 
v.v. een handige 
Trolley functie



Standard Case N10/N12 
Chromebook/Laptopkoffers 

Standard Case N16 
Chromebook/Tablet koffer 

Inschakelstroom beveiliging
Biedt ruimte aan 10-12 Chromebooks/Laptops 
t/m 15.6 inch Integreer uw originele voedingen.
Laad alle apparaten op d.m.v. 1 stroomaansluiting 
aan de buitenzijde van de koffer. 

Vakafmetingen
Standard Case N-10
Breed 40 x diep 285 x hoog 345 mm
Standard Case N-12
Breed 45 x diep 255 x hoog 320 mm

Inschakelstroom beveiliging
Geavanceerde ingebouwde timer
Netwerkaansluiting aan buitenzijde
Ruimte voor 16 Chromebooks/tablets tot 12 inch
met actieve koeling. Laad alle apparaten op 
d.m.v. 1 stroomaansluiting aan de buitenzijde 
van de koffer

Vakafmeting: 
Breed 28 x diep 210 x hoog 300 mm

Parat koffer systemen

Mini Case C-10 Chromebook mini koffer
Inschakelstroom beveiliging 

N10/N12
10/12 x laptop

N16
16 x Tablet/Chromebook

Biedt ruimte aan 10 Chromebooks t/m 15.6 inch 
Integreer uw originele voedingen. Inschakelstroom 
beveiliging. Laad alle apparaten op d.m.v. 1 
stroomaansluiting aan de buitenzijde van de koffer

Vakafmetingen  
Breed 35/25 (zigzag indeling van de vakken)
x diep 255 x hoog 325 mm 

  

C-10
10x CB

Alle koffers zijn beschikbaar in  
wit en in zwart rubber coating

De N16 is nu 
leverbaar met 

verbeterd interieur
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Integreer uw originele voeding- 
en: 2 en 3 polige  splitterkabels  

meegeleverd.



hey!

Parat Multi-lader MC10

De Parat MC10 USB multi-lader is de oplossing voor instellingen die met 
meerdere iPads of andere USB devices werken. Medewerkers kunnen, 
op locatie, iOS, Windows of Android apparaten met de hoogst mogelijke 
snelheid opladen. 

De Parat Paraproject® MC10 is compact en is gemakkelijk inzetbaar 
vanwege de ingebouwde voeding. De Multi lader is voorzien van 10 USB 
2.0 laadpunten welke elk 5Volt / 2.4 Ampere laadspanning bieden.
 
De MC10 USB Multi-lader is los verkrijgbaar, maar is standaard ook 
geïntegreerd in diverse de Parat Paraproject® Trolley koffers

Parat Led Kabels 

USB oplaadkabels met LED laadstatus weergave. 

De ideale laad kabel oplossing voor Parat Paraproject® 
Trolley koffers. 

Waarom Parat LED laadkabels in de Trolley koffers?
• De LED laadstatus indicators, verwerkt in de 

aansluitpluggen, geven in 1 oogopslag weer welke 
tablets opgeladen zijn, terwijl ze, in beschermhoes, 
opgeborgen in de Parat trolley koffers zitten.

• De kabels zijn extra stevig bij de connectors
• De kabels zijn plat en gaan niet kapot als de deksel 

van de Parat koffer er op valt 

Parat Led Cables & MC10
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De kabels zijn leverbaar  
in micro USB, USB-C® en 
Lightning varianten en 
worden standaard 
gebundeld bij diverse 
modellen



Parat i-32 Pro iPadTrolley 

Paraproject® Trolley i32Pro 

Met de Paraproject® i32Pro rol je moeiteloos 32 tablets met  
bumperhoes het klaslokaal in. De i32Pro maakt IT onderwijs uiterst 
eenvoudig door in 1 compact en mobiel platvorm 32 tablets met 
bumperhoes op te laden, te synchroniseren, op te bergen en naar 
de leslokalen te rijden.

De tablet uitgifte en retourname is nu wel heel gemakkelijk  
vanwege de inlaadbare deurtjes waardoor 2 personen gelijktijdig 
een tablet kunnen uitnemen of plaatsen.

IT managers waarderen de i32Pro vanwege het geïntegreerde, 
apart afsluitbare, IT compartiment aan de achterzijde. Hierin is een 
USB patchpaneel geplaatst voor gemakkelijk kabel man  ement.

De geïntegreerde voeding met overspanningsbeveiliging maakt het 
mogelijk om op 1 stroomgroep 32 x USB gevoede tablets gelijktijdig 
op te laden

Afmetingen
2 laden met 16 vakken per lade : 
Vakafmeting : 2,5 x 34,5 x 27 cm (BxDxH)
Trolley afmeting: 82 x 53,5 x 93 cm (BxDxH) 

Parat i-32 Pro iPadTrolley 

Centenna en Parat adviseren het gebruik van  

extra stevige micro USB, Lightning of USB-C®  

kabels ter voorkoming van oplaadklachten tijdens 

het gebruik. Informeer naar de Parat kabelopties.



Paraproject® U32 

De Paraproject U32 is een compacte trolley voor 
het gelijktijdig opladen van 32 x tablets, chrome-
books of laptops t/m 14 inch. Vanwege de vier 
grote 5 inch zwenkwielen met rem is de trolley 
uiterst eenvoudig door de gang te rollen of een 
klaslokaal in te rijden en te positioneren. De 3  
uittrekbare laden met elk 10 of 11 apparaten maken 
een snelle uitgifte en retourname van de apparaten 
in het klaslokaal mogelijk.

Het handige werkblad biedt een 2-kanaals laad- en 
On/Off indicator.

Vakafmeting: 3,4cm x 8,8 x 12,6 cm (BxDxH)
Trolley afmeting: 71,4 x 62,0 x 103,4 cm (BxDxH)

            Optioneel met 
              Tabletarm
          verkrijgbaar  

Paraproject® U32 
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Parat CUBES

Paraproject® CUBE U10

De Paraproject U10 is veelzijdig inzetbaar als laad, 
sync en opbergstation voor 10 tablets. De Cube kan 
op een kast of onder een balie geplaatst worden 
en worden naar wens geborgd aan een blad met 
het meegeleverde bodemslot. Tevens zijn de Cubes 
optioneel leverbaar met een muur bevestigings-
bracket. De inlaadbare deurtjes maken eenvoudige 
uitgifte en retourname van tablets mogelijk.

De Parat Cube is voorzien van een ingebouwde 
voeding met koelsysteem en 10 poorts USB ‘Fast 
Charge & Sync HUB’.

De Cube wordt standaard geleverd met extra stevi-
ge Lightning patch kabels in een handige gebruiks 
lengte van 40 cm.

De Cube U10 is voorzien van een 
handig cijfer combinatieslot. 



zioxi

iPad TrolleyLaptop Trolley Chromebook Trolley

K ds
Cover

iPad Kidscover Trolley iPad Cabinets Side by Side Cabinets

Met de zioxi trolleys haalt u een 
stijlvolle en kwalitatief hoogwaardige 
oplossing in huis met en goede prijs/
kwaliteit verhouding. De trolleys zijn 
sterk, wendbaar en zijn voorzien van 
een elektrisch compartiment achter het 
gekleurde front waarin u de voedingen 
of USB voorzieningen plaatst. 

De Chromebook trolley en laptop trolley 
zijn voorzien van extra elektronica 
ten behoeve van de noodzakelijke 
inschakelstroom beveiliging. 

De zioxi trolleys zijn ook leverbaar in 
‘kast’ variant (zonder bovenblad en 
zwenkwielen)

zioxi Mobiele oplaad-trolleys
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Smart Charge 

Green Charge 

Automatic Schedules 
 

Device Count 

Email Alerts 

l 

Remote Alarm
 

Temperature 

Customisable Rules 

Reports

Software Updates 

X

I

--------------------
I  I

OnView
Slim opladen
Stopt met laden van je laptop, chromebook of iPad zodra deze 
vol is. Dit bespaart veel energie en verkleint uw ecologische 
voetafdruk. Deze technologie voorkomt ook dat uw batterij 
lifecycles onnodig worden opgemaakt

Inventarisatie aantal apparaten
Uw zioxi trolley telt hoeveel apparaten zijn teruggebracht en 
zal u een alert sturen als er apparaten ontbreken.

Alerts
U kan email alerts instellen als uw trolley:

• Per ongeluk niet is ingeplugd op het stroomnetwerk
• Niet afgesloten is
• Wordt gebruikt buiten de ingestelde tijden
• De apparaten te warm worden
• De trolley uit de normale ruimte verplaatst wordt
• U kan ook alerts instellen voor talloze andere zaken.
 

Onview Display

Vakafmetingen:  

355d x 230b x 50h mm

Ook leverbaar in 1 op 1 en 
BYOD varianten met 8 en 10 
vakken. Kijk op onze website

40 Compartimenten 20 Compartimenten 



iNdota

Opbergen, vervoeren, syn-
cen en opladen van tablets, 
chromebooks en laptops
De iNdota Trolleys bieden een centrale oplaad en opberg  
oplossing voor 12 tot 42 apparaten.

De sterke, metalen, afsluitbare behuizing  biedt een veilige  
opbergoplossing voor uw dure apparaten. De stroomvoor-
ziening aan de achterzijde is apart afsluitbaar en is zo alleen  
toegankelijk voor technisch personeel. 
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Eigenschappen & Ergonomie:

• Alleen opladen of laad & sync varianten
• Ingebouwd kabel management
• Uittrekbare laden voor gemakkelijke  
 uitgifte en terugname van apparaten
• Slimme timer, welke programmeerbare laad cycli mogelijk  
 maakt (indien geleverd met centrale voeding)
• 4 wielen met rem
• Plat werkvlak
• Handvatten voor eenvoudig transport
• Modellen voor 12, 16, 24, 32, 36 of 42 tablets,   
 chromebooks of laptops

iNdota T36
Geschikt voor plaatsing van laptops t/m 15.6 
inch en tablets in bumperhoes tot 3 cm dik

4 wielen met rem

uittrekbare laden voor 
gemakkelijke uitgifte en  

retourname van de apparaten

iNdota T42
Geschikt voor plaatsing van laptops t/m 15.6 
inch en tablets in bumperhoes tot 3,5 cm dik

16-3616-36iOS



Eigenschappen & Ergonomie:

• Alleen opladen of laad & sync varianten
• Ingebouwd kabel management
• Uittrekbare laden voor gemakkelijke  
 uitgifte en terugname van apparaten
• Slimme timer, welke programmeerbare laad cycli mogelijk  
 maakt (indien geleverd met centrale voeding)
• 4 wielen met rem
• Plat werkvlak
• Handvatten voor eenvoudig transport
• Modellen voor 12, 16, 24, 32, 36 of 42 tablets,   
 chromebooks of laptops
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4 wielen met rem

Neovo

Vereenvoudig uw vergaderruimte
 
Meetboard™, gebouwd op het Android OS-platform, is ontworpen 
om meteen aan de slag te gaan met vergaderingen en presentaties, 
zonder dat daarvoor projectors, whiteboards, PC’s nodig zijn 
of aanvullende software moet worden geïnstalleerd. Neem 
kabelwarboel weg en geniet van een schone en georganiseerde 
vergaderruimte dankzij draadloze mirroring-opties. Presenteer, 
brainstorm, noteer en deel zonder kabels ertussen of markers die 
opraken.

Compromisloos design & functionaliteit
Made in Germany

• Vervangt in meetingroom/Huddle PC, Monitor, TV, Projector, 
Whiteboard en/of flipover

• Beeld-mirror functie tot 4 aparaten draadloos verbinden met 
IFP-monitor

• Android PC geïntegreerd, Apps, HTML5 browser, PDF 
browser, 4K mediaspeler

• Whiteboard functie, ook over foto’s of presentaties heen, 
delen van aantekeningen via clouddrive/QR code/E-mail

• 4K monitor met 10-punts-touch, 2 touchpennen en 
wallmount inclusief
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Parat i-32 Pro iPadTrolley KidsCover

De  Safe ‘n Sound  Koptelefoon 
van KidsCover

Safe ‘n Sound koptelefoons zijn DE oplossing voor 
alle leerlingen in Primair Onderwijs.

De enige echte EVA schuim hoezen 
voor alle typen iPads. Elke hoes wordt 
geleverd met een stylus pen en een 
screenprotector

K ds
Cover

Praktisch onbreekbaar Vervangbare kabel Sterk en veilige kabel

Geschikt voor kinde-

ren van 2 tot 10 jaar

Gehoorbescherming 

max 85db
Adapter voor de 

allerkleinste

Specificatie wijzigingen voorbehouden, check altijd het datasheet op www.centenna.nl

30 dB 60 dB 85 dB 105 dB 120 dB 150 dB

veilig schadelijk

fluister

Nu ook voor iPad 10.2  en iPad air/Pro 10.5
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