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AKCESORIA

Cokoły modularne

Części narożne:
– są dostarczane w dwóch wysokościach 100 i 200 mm

Panele boczne cokołu:
– istnieją cztery rodzaje bocznych paneli z cokołem (widok poniżej)
– panele boczne można usunąć lub wymienić nawet  
   po zamontowaniu pod szafą RACK z wyposażeniem 

Zestaw zawiera: 
– zestaw narożny i panele podstawy zawsze obejmuje zestaw 
   akcesoriów montażowych do szafy RACK

Materiał: 
– blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7035

Cokoły modularne są przeznaczone do montażu pod szafami 
Solarix. Oparte są na symetrycznych częściach narożnych i panelach 
bocznych, które mogą być używane zarówno na szerokość, jak 
i na głębokość. Z wariantowości montażu płyną nowe możliwości 
wykorzystania cokołu. Możliwe jest na przykład zamontowanie panelu  
z otworami wentylacyjnymi lub szczotkami z boku szafy.  
Części narożne mają możliwość przymocowania w podłodze. 
Siatkowe panele podstawowe są uzupełnione wymienną tkaniną 
filtracyjną, co pozwala na przepływ wystarczającej ilości 
przefiltrowanego powietrza do szafy RACK.
Cokoły są dostarczane w częściach i w stanie zdemontowanym.

Prosty cokół złożony jest  z następujących  części zamawianych 
pojedynczo:

Wysokość cokołu 100 mm: 
– 1x uniwersalny zestaw narożników o wysokości 100 mm
– 4x panel cokołu (każdy może być pełny, z otworem, perforowany) 
   lub z panelem szczotkowym) 

Wysokość cokołu 200 mm: 
– 1x uniwersalny zestaw narożników o wysokości 200 mm
– 8x panel cokołu (każdy może być pełny, z otworem, perforowany)  
   lub z panelem szczotkowym)

Przykład montażu cokołu  
wysokość 100 mm, szerokość 600 mm, głębokość 600 mm

POD-SR-1-G  
zestaw narożników cokołu 100 mm

Panely cokołu 
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Szerokość (v mm) Panel pełny Panel pełny z otworem Panel z filtrem Panel z listwą szczotkową

600 POD-PP-6-G POD-PO-6-G POD-PF-6-G POD-PK-6-G

800 POD-PP-8-G POD-PO-8-G POD-PF-8-G POD-PK-8-G

1 000 POD-PP-10-G POD-PO-10-G POD-PF-10-G POD-PK-10-G

Oznaczenie Opis

POD-SR-1-G Uniwersalny zestaw narożników cokołu o wysokości 100 mm z zestawem montażowym, RAL 7035

POD-SR-2-G Uniwersalny zestaw narożników cokołu o wysokości 200 mm z zestawem montażowym, RAL 7035

POD-SR-2-G  
zestaw narożników  
cokołu 200 mm

cokół z panelem pełny płyta cokołu z filtrem 

uniwersalny zestaw narożników 

cokół pełny z otworem cokół z listwą szczotkową 

Przykład montażu cokołu  
wysokość 200 mm, szerokość 600 mm, 
głębokość 800 mm


