Sistema de mesas informatizadas flexível

A sala de aula tecnológica
flexível!
Revoluti é um sistema de piso elevado e mobiliário que permite a
movimentação das mesas sem comprometer o fornecimento de energia
para os computadores.

Flexibilidade
O sistema Revoluti permite a mudança de layout da sala apenas rotacionando as
mesas, com isso é possível adequar a sala de aula à atividade proposta pelo
professor.

ENTENDA COMO O
SISTEMA FUNCIONA!

Tipos de computador
O sistema Revoluti pode utilizar diferentes tipos de computador, se adequando ao equipamento da sua instituição.

As mesas possuem um
eixo de rotação que gira
em um ponto fixo no
piso elevado

Ao rotacionar 2
mesas os tampos se
encontram formando
uma dupla

Como é realizada a instalação?
O Revoluti é um sistema que exige uma pequena obra para instalação (em torno
de 2 semanas). No primeiro passo é feita a instalação elétrica sobre o piso
existente na sala. Após a conclusão, é realizada a instalação do piso de elevado
composto por pedestais e placas de ardósia. Por fim é realizada a instalação do
O mesmo pode ser feito

mobiliário e dos computadores.

com as outras mesas
próximas formando
grupos de 4 e outros

Instalação elétrica
Instalação do Piso elevado
Instalação das mesas
Instalação dos computadores

O fim dos problemas de energia
O Revoluti é único sistema que permite a movimentação das mesas em salas
que utilizam equipamentos de grande desempenho como All in ones e Desktops.
Além disso, acaba com os problemas de falta de bateria em dispositivos móveis,
como celulares, tablets e notebooks. Dessa forma, todos os alunos podem
acompanhar a aula sem nenhuma interrupção por falta de carga no
equipamento.

Notebook – aluno

Notebook – instituição

Quando o aluno utiliza seu próprio

Quando o notebook é da institui-ção a

notebook a mesa disponibiliza um

fonte fica armazenada em local

ponto de elétrica e um local aberto

fechado e pode ser utilizada uma

para armazenar a fonte

trava de segurança.

All in one

CPU integrada

Também é possível utilizar

Neste modelo o computador fica em

computadores tipo “All in one” onde

um gabinete abaixo do tampo, sendo

todo o hardware fica integrado junto

possível especificar os componentes

ao monitor

de hardware.

Estrutura leve e sem cabos aparentes
Sem cabos ou obstáculos no caminho, o Sistema Revoluti deixa a sala mais
agradável e reduz as chances de acidentes, mantendo sempre espaço de
circulação para o professor e os alunos.

Quem utiliza o Revoluti?
O sistema Revoluti já é utilizado por algumas das maiores instituições de
ensino do país.

Patente e Carta de exclusividade

