
 

Nagyobb hatékonyság – 
a VX lábazati rendszerrel



VX LÁBAZATI RENDSZER

 2 VX lábazati rendszer



Mindenből a legjobb – VX lábazati rendszer szinte minden szekrényalkalmazáshoz. 

Az eddigi legjobb Rittal lábazati funkciókat egyesíti egy variálható modulrendszerben, 

amellyel a kevesebb alkatrész ellenére nagyobb hely nyerhető, kényelmesebb a szerelés, 

több idő takarítható meg és nagyobb rugalmasság érhető el.

Gyors, egyszerű és visszafelé kompatibilis – A túlnyomórészt szerszám nélkül szerelhető VX 

rendszer egyszerűsíti a felépítést, kiépítést és sorolást, így segít időt, alkatrészt és készletezési 

költséget megtakarítani. Helyettesíti a TS és Flex-Block lábazati rendszert. Minden komponens 

a VX25 sorolható szekrényrendszerre van optimalizálva, és visszafelé kompatibilis a TS, TS IT, 

SE, CM, TP, PC, IW és TE kapcsolószekrény-rendszerekkel.

MÉG NAGYOBB
HATÉKONYSÁG
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További helyet teremt – A VX lábazati rendszer több, mint csupán stabil szekrényalátét 

védőfunkcióval. Hiszen: a teljes kapcsolószekrény alatti lábazati területet bevonja 

a kiépítésbe – pl. a kábelek elhelyezésére, vagy a kábelek biztonságos, átmenő 

elvezetésére használható a szekrények között.

A nagyobb hely kihasználása rugalmasan – A szimmetrikus takarólemezek teljes vagy 

részleges elhagyásának lehetősége, az univerzális rendszerfuratok, valamint a szerelősín 

és a sínek egyszerűsített felszerelése a lábazatot a kapcsolószekrény rugalmasan 

kiépíthető, felfelé nyitott térkibővítésévé teszik. 

MÉG NAGYOBB
HELY A KIÉPÍTÉSHEZ
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Pozicionálási segédelem
A lábazat hajszálpontos és elfordulás-
biztos felszerelését a szekrényre a VX25 
praktikus pozicionálási segédeszköze teszi 
egyszerűbbé.

Hozzáférés
A bepattintással rögzíthető takarólapok 
a biztonság növelése érdekében fel is 
csavarozhatók. Egyszerűen levehetők, így 
gyors hozzáférést biztosítanak a lábazat 
belső teréhez.
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Kényelmes rögzítés
A sarokelemekbe fi xen beépített anyának 
köszönhetően nem kell a belülről történő 
csavarozásnál a kis alkatrészekkel 
 bajlódni. Alternatívaként közvetlenül 
kívülről is lehet csavarozni a VX25 
 sarokelemébe.  
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IDŐMEGTAKARÍTÁS
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Sorolás 
A sorolás kényelmesen történik, vagy 
a körbe felhelyezett takarólemezhez 
mélységében vagy a VX25 stabil 
 sorolófülével.
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Szállítás 
A kereskedelemben kapható 
kerekes kocsikhoz igazított 
méretek gondoskodnak 
arról, hogy még a sorolt 
szekrények is bármikor 
egyszerűen szállíthatók.

Kábelrendezés 
A biztonságos kábelvezetés 
és -rögzítés idő és hely 
megtakarításával a rendszersí-
nen keresztül, a lábazatban 
történik. 
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MÉG NAGYOBB
RUGALMASSÁG

 10 VX lábazati rendszer



Szintezés
A szintezőelemek stabil felépítése teljesen 
felépített szekrények esetén is bármikor 
lehetővé teszi akár 15 mm-es egyenetlen-
ségek kiegyenlítését. 
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Többféle felhasználás  
A rendszerkiépítés elemei, pl. a kábel-
tartó sínek, függőlegesen felszerelt 
takarólemezek esetén is használhatók, 
közvetlenül, a lábazati kiépítő szögidom 
segítségével. 

Padlórögzítés 
A padlóhoz történő utólagos rögzítést 
akár a szekrényre már felcsavarozott 
lábazatok esetén is lehetővé teszi 
a padlóra rögzítő fül.  
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VX lábazati rendszerTovábbi műszaki információkat az interneten talál.

Moduláris, változatos lábazat
Az új, innovatív VX lábazati rendszer funkciói és 
felhasználási lehetőségei sokrétűbbek, mint eddig 
bármely más típuséi. Egyesíti az összes korábbi 
lábazati funkciót egyetlen megoldásban, emellett 
új felhasználási lehetőségeket kínál, és hozzá még 
visszafelé is kompatibilis az eddigi TS, TS IT, SE, 
CM, TP, PC, IW és TE kapcsolószekrény-megoldá-
sokkal – tehát egy rendkívül sokoldalú lábazati 
rendszer.

A VX lábazati rendszer a következő termékekből áll:
◾ Sarokelemek elülső és hátsó takaróelemmel
◾ Oldalsó takarólemezek

A teljesen szimmetrikus sarokelemek valamint 
a szélességében és mélységében azonos lábazati 
takarólemezek révén teljesen új alkalmazási 
lehetőségek nyílnak meg. A tartozékként kapható 
szellőztetős takarólemezeket valamint kefebetétes 
takarólemezeket például elhelyezheti oldalt, vagy 
kicserélheti az elülső/hátsó takarólemezekkel.

Minden takarólemez a sarokelembe bepattintható, 
vagy rá is csavarozható. Az alkalmazástól függően 
pl. a takarólemezek akár el is hagyhatók a sorolt 
szekrények között, vagy egy 100 mm magas 
takarólemez használható a lábazati sarokelemek 
egymás közötti stabilizálására. A VX lábazati 
rendszer átfogó tartozékaival, valamint 
szekrénytartozékokkal kompatibilis voltánál fogva 
szinte korlátlan lehetőségeket nyújt a felállítás, 
szállítás, kábelvezetés, kábelrögzítés és lábazat-
kiépítés terén. 

Közös rendelési 
szám az oldalsó 
takarólemezekhez  

Egy komplett 
VX lábazat 

Egy rendelési szám 
az első és hátsó 
lábazati 
sarokelemekhez 
lábazati 
takarólemezekkel 

Példák a felépítésre 

Rendelt elemek Funkcionális előnyök

3 csomag
1 csomag 

Lábazati sarokelemek lábazati takarólemezzel 
Oldalsó lábazati takarólemezek, 200 mm magas

Átmenő kábelrendező tér

3 csomag
1 csomag 
1 csomag 
1 csomag

Lábazati sarokelemek lábazati takarólemezzel 
Oldalsó lábazati takarólemezek, 200 mm magas 
Oldalsó lábazati takarólemezek, 100 mm magas 
Belső sorolófülek 
(8617.500, 6 darab / csomag) 
Ehhez a megoldáshoz 4 db szükséges 

További stabilizálás a szállításnál 90°-ban elforgatva 
szerelt lábazati takarólemezekkel

3 csomag
2 csomag

Lábazati sarokelemek lábazati takarólemezzel 
Oldalsó lábazati takarólemezek, 200 mm magas

Leválasztás a lábazatok között

További lehetőségek:
◾ Oldalsó kábelbevezetés 100 mm-es, kefebetétes lábazati takarólemezzel
◾ Kábelbevezetés hátulról egy vagy több lábazati takarólemez lábazati sarokelemről történő leszerelésével és kefebetétes 

takarólemezek alkalmazásával
◾ Kábelvezetés rendszersínek lábazati takarólemezen történő alkalmazásával

Lába-
zatma-
gasság

Alapforma Kábelátvezetés lehetőségei

Sorolt lábazatok stabilizálása

100 mm

200 mm
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VX lábazati rendszer További műszaki információkat az interneten talál.

Lábazati sarokelemek elülső és 
hátsó lábazati takaróelemmel 
acéllemez 
VX, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE típushoz
Nagy terhelésnek ellenálló lábazati sarokelemek 
ráformált pozicionáló segéddel a VX25 sorolható 
szekrényrendszerhez, alkalmazásnak megfelelően 
lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. 
Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavaro-
zás helyéhez történő legjobb hozzáféréshez, 
műanyag sarok- és sorolófedéllel letakarható. 

Anyag: 
– Lábazati sarokelem: acéllemez
– Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
– Sarok- és sorolófedél: műanyag

Szín: 
– RAL 9005

A csomag tartalma 100 mm magasság esetén: 
– 4 lábazati sarokelem, 100 mm magas
– 4 sarok takarás
– 1 db sorolófedél
– 2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 

100 mm magas
– Rögzítési segédanyagokkal együtt 

A csomag tartalma 200 mm magasság esetén: 
– 4 lábazati sarokelem, 200 mm magas
– 4 sarok takarás
– 1 db sorolófedél
– 1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 

200 mm magas
– 2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 

100 mm magas
– Rögzítési segédanyagokkal együtt

100 mm magas 

200 mm magas 

Szükséges 
kiegészítő:

– Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati 
egység lezárásához, a lábazat egymás közötti 
további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső 
kiépítéséhez, 14. oldal 

Tartozékok:

– Kefebetétes lábazati takarólemezek, 14. oldal 
– Szellőzős lábazati takarólemezek, 15. oldal 
– Lábazat kiépítő szögidom, 18. oldal 
– Szintezőelem lábazathoz, 18. oldal 
– Aljzati rögzítőlemez, 17. oldal 
– Lábazati adapter kettős elforduló kerekekhez 

és szintezőlábakhoz, 21. oldal 
– Belső sorolófül, 16. oldal 
– Szállítógörgők VX lábazathoz, 17. oldal 

Szekrényszélesség 
mm Cikkszám

300 8620.000
400 8620.001
600 8620.002
800 8620.003
850 8620.004
1000 8620.005
1100 8620.006
1200 8620.007
1600 8620.008
1800 8620.009

Szekrényszélesség 
mm Cikkszám

300 8620.020
400 8620.021
600 8620.022
800 8620.023
1000 8620.024
1200 8620.025
1600 8620.026
1800 8620.027

http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620001&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620002&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620003&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620004&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620005&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620006&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620007&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620008&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620009&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620020&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620021&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620022&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620023&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620024&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620025&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620026&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620027&locale=hu-hu
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VX lábazati rendszerTovábbi műszaki információkat az interneten talál.

Oldalsó lábazati takarólemezek 
acéllemez 
Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegé-
szítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső 
kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 
200 mm magas, vagy két 100 mm magas takaróle-
mez szerelhető. 

Anyag: 
– Acéllemez 

Szín: 
– RAL 9005

A csomag tartalma: 
– 2 db lábazati takarólemez 
– Rögzítési segédanyagokkal együtt

100 mm magas 

200 mm magas 

Tartozékok:

– Lábazat kiépítő szögidom, 18. oldal 

Választhatóan 
helyettesíti:

– Kefebetétes lábazati takarólemezek, 14. oldal 
– Szellőzős lábazati takarólemezek, 15. oldal 

Szekrénymélység 
mm Cikkszám

300 8620.030
400 8620.031
500 8620.032
600 8620.033
800 8620.034

1000 8620.035
1200 8620.036

Szekrénymélység 
mm Cikkszám

300 8620.040
400 8620.041
500 8620.042
600 8620.043
800 8620.044

1000 8620.045
1200 8620.046

Kefebetétes lábazati 
takarólemezek 
acéllemez 
Kábel lábazatba vezetéséhez 200 mm lábazatma-
gasság esetén egy vagy két kefebetétes takaróle-
mez használható. A VX lábazati rendszer teljesen 
szimmetrikus, ezért a takarólemezek a kefebetéttel 
elölre, hátulra és oldalt is felszerelhetők a lábazati 
sarokelemre. 

Anyag: 
– Lábazati takarólemezek: acéllemez
– Kefebetét: műanyag, önkioltó 

Szín: 
– RAL 9005

A csomag tartalma: 
– 2 lábazati takarólemez kefebetéttel
– Rögzítési segédanyagokkal együtt 

Szekrényszélesség/-mélység 
mm Cikkszám

600 8620.092
800 8620.093

1000 8620.094
1200 8620.095

http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620030&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620031&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620032&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620033&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620034&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620035&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620036&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620040&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620041&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620092&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620093&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620094&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620095&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620042&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620043&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620044&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620045&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620046&locale=hu-hu


Lábazat

15
VX lábazati rendszer

VX lábazati rendszer További műszaki információkat az interneten talál.

Szellőzős lábazati 
takarólemezek
acéllemez 
A kapcsolószekrény lábazaton keresztül történő 
szellőztetéséhez. Különösen pl. energiaelosztó 
alkalmazásoknál, amelyeknél a kapcsolószekrény-
fenéklemezek nem kerülnek alkalmazásra, ezzel 
a megoldással a kapcsolószekrényben hatéko-
nyabb légáramlás érhető el. A kapcsolószekrényből 
a levegő kifúvásához tetőemelő megoldások is 
léteznek, valamint speciális, szellőzőnyílással 
rendelkező tetőlemezek. 200 mm lábazatmagasság 
esetén egy vagy két szellőzős takarólemez 
használható. A VX lábazati rendszer teljesen 
szimmetrikus, ezért a szellőzős takarólemezek 
elölre, hátulra és oldalt is felszerelhetők a lábazati 
sarokelemre. 

Anyag: 
– Acéllemez

Szín: 
– RAL 9005

A csomag tartalma: 
– 2 szellőzős lábazati takarólemez
– A lábazati sarokelemre történő szereléshez 

szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt

Tartozékok:

– Lábazat kiépítő szögidom, 18. oldal 
– Szűrőbetét, 15. oldal

Szekrényszélesség/-mélység 
mm Cikkszám

600 8620.090
800 8620.091

Szűrőbetét 
szellőzős lábazati takarólemezhez
A szűrőbetétet egyszerűen hátulról a lemezbe kell 
helyezni. 

A csomag tartalma:
– 1 tekercs, hossza 3 m, méretre vágható

Cs. e. Cikkszám 
1 db 8620.100

Lábazati sarokelemek elülső és 
hátsó lábazati takaróelemmel
nemesacél 
VX, TS, SE típushoz
Nagy terhelésnek ellenálló lábazati sarokelemek 
ráformált pozicionáló segéddel a kapcsolószekrény-
hez, alkalmazásnak megfelelően lábazati takaróle-
mezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások 
a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez 
történő legjobb hozzáféréshez, műanyag sarok- és 
sorolófedéllel letakarható.

Anyag: 
– Lábazati sarokelem: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
– Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: 1.4301 

nemesacél (AISI 304) 
– Sarok- és sorolófedél: műanyag 

Felület
– Takarólemezek: egyirányú csiszolás, 400-as 

szemcsenagyság

A csomag tartalma 100 mm magasság esetén: 
– 4 lábazati sarokelem, 100 mm magas
– 4 sarok takarás
– 1 db sorolófedél
– 2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm 

magas
– Rögzítési segédanyagokkal együtt 

A csomag tartalma 200 mm magasság esetén: 
– 4 lábazati sarokelem, 200 mm magas
– 4 sarok takarás
– 1 db sorolófedél
– 1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 

200 mm magas
– 2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 

100 mm magas
– Rögzítési segédanyagokkal együtt 

Szükséges 
kiegészítő:

– Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati 
egység lezárásához, a lábazat egymás közötti 
további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső 
kiépítéséhez, 16. oldal 

Tartozékok:

– Lábazat kiépítő szögidom, 18. oldal 
– Szintezőelem lábazathoz, 18. oldal 
– Aljzati rögzítőlemez, 17. oldal 
– Lábazati adapter kettős elforduló kerekekhez 

és szintezőlábakhoz, 21. oldal 
– Szállítógörgők lábazathoz, 17. oldal 

Szekrényszélesség
mm

Magasság, 
 mm Cikkszám

600 100 8620.050
800 100 8620.051
1000 100 8620.052
1200 100 8620.053
600 200 8620.060
800 200 8620.061
1000 200 8620.062
1200 200 8620.063

http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620050&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620100&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620051&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620052&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620053&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620060&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620061&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620062&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620063&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620090&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620091&locale=hu-hu
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VX lábazati rendszer

VX lábazati rendszerTovábbi műszaki információkat az interneten talál.

Oldalsó lábazati takarólemezek
nemesacél 
Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegé-
szítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső 
kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 
200 mm magas, vagy két 100 mm magas takaróle-
mez szerelhető. 

Anyag: 
– Lábazati takarólemezek: 1.4301 nemesacél 

(AISI 304) 

Felület: 
– Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság

A csomag tartalma: 
– 2 db lábazati takarólemez
– Rögzítési segédanyagokkal együtt 

Tartozékok:

– Lábazat kiépítő szögidom, 18. oldal 

Szekrénymélység 
mm

Magasság 
 mm Cikkszám

400 100 8620.070
500 100 8620.071
600 100 8620.072
400 200 8620.080
500 200 8620.081
600 200 8620.082

Belső sorolófül
◾ Gyors és biztonságos szerelés elölről és oldalról
◾ Körben a sorolási helyre felszerelhető
◾ Rugalmasan pozicionálható, ezért elkerülhetők 

az ütközések a beépített elemekkel
◾ VX lábazati rendszer sorolásához is használható

Anyag: 
– Acéllemez

Felület: 
– Horganyzott

A csomag tartalma: 
– Belső sorolófül 
– Sorolás tömítés 
– Rögzítési segédanyagokkal együtt

Cs. e. Cikkszám
6 db 8617.500

http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620070&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620071&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620072&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620080&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620081&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620082&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8617500&locale=hu-hu
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VX lábazati rendszer

VX lábazati rendszer További műszaki információkat az interneten talál.

Szállítógörgők 
Beakasztás a 100 vagy 200 mm magas lábazati 
sarokelembe.

Terhelhetőség: 
– Max. engedélyezett teher kerekenként: 1000 N

A csomag tartalma: 
– 4 kettős elforduló kerék, 2 rögzítővel, 

2 rögzítő nélkül 

Szín: 
– RAL 9005 

Tartozékok:

– Oldalsó lábazati takarólemezek stabilizáláshoz, 
14. oldal 

Padlótól való távolság 
mm Cikkszám

100 8100.700

Aljzati rögzítőlemez
A lábazat padlózathoz történő rögzítéséhez. 
Rögzítőcsavarokhoz Ø 12 mm-ig. 

Anyag: 
– Acéllemez 

Felület: 
– Horganyzott

Cs. e. Cikkszám
4 db 2817.000 

http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=2817000 &locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8100700&locale=hu-hu
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VX lábazati rendszer

VX lábazati rendszerTovábbi műszaki információkat az interneten talál.

Lábazati kiépítő szögidom 
VX lábazati rendszerhez, acéllemez és 
nemesacél
Lábazat kiépítéséhez rendszersínnel vagy kábelfogó 
sínnel. 100 mm agy 200 mm magas acéllemez és 
nemesacél lábazati takarólemezekhez. 

Anyag: 
– 1.4301 nemesacél (AISI 304) 

A csomag tartalma: 
– 2 kiépítő szögidom 
– 2 szerelő szögidom kábeltartó sínhez
– Rögzítési segédanyagokkal együtt 

Megjegyzés:
– Belső kiépítéshez álló lábazati takarólemezeken
– 90°-ban elforgatott lábazati takarólemeznél a 

kiépítő szögidomra nincs szükség, mivel a lába-
zati takarólemezek lyukrendszere ebben a pozíci-
óban közvetlenül használható

� Kiépítő szögidom kiépítő szögidommal 
kábelfogó sínhez

� Kábelfogó sínek

� Kiépítő szögidom

� 23 x 89 mm-es rendszersín

� 90°-ban elforgatott lábazati takarólemez

Tartozékok:

– 23 x 64 mm-es rendszersín, 20. oldal 
– 23 x 89 mm-es rendszersín, 21. oldal 
– Kábeltartó sínek, 19. oldal 

Lábazati takarólemez 
magasság mm Cs. e. Cikkszám

100 2 db
8620.400

200 2 db

4

3

5

1
2

5

2
1

4

3

Szintező elem 
A telepítési hely talajegyenetlenségeinek max. 
15 mm-ig történő utólagos kiszintezéséhez. 
A beszerelés a lábazati sarokelem segítségével 
történik. Szintezés 19-es hatlapú kulccsal. 

Előnyök: 
◾ Az egyenetlen talajviszonyok miatti ajtóeltolódás 

korrigálható 
◾ Beszerelés a felépített szekrénybe, vagyis a 

szintezést nem kell előzetesen tervezni 

Terhelhetőség:
– Max. megengedett terhelés: 2500 N szintező ele-

menként (ellenőrizni kell a talaj hordképességét) 

A csomag tartalma: 
– Rögzítési segédanyagokkal együtt 

Lábazatmagasság 
mm Cs. e. Cikkszám

100 4 db 8100.710
200 4 db 8100.711

http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8620400&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8100710&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8100711&locale=hu-hu
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VX lábazati rendszer

VX lábazati rendszer További műszaki információkat az interneten talál.

Kábeltartó sín
Könyök-profil 
Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. 
Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es 
lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy a 
lábazatra. 

Anyag: 
– Acél 

Felület: 
– Horganyzott 

A csomag tartalma: 
– Rögzítési segédanyagokkal együtt Tartozékok:

– Lábazat kiépítő szögidom, 18. oldal 

Szekrényszélesség 
mm Cs. e. Cikkszám

400 2 db 8619.400
600 2 db 8619.410
800 2 db 8619.420

1000 2 db 8619.430
1200 2 db 8619.440
1600 2 db 8619.450
1800 2 db 8619.460

Kábelbilincs
kábeltartó sínekhez
A kábel rögzítésére a kábeltartó sínekhez.

Anyag: 
– Acéllemez 

Felület: 
– Horganyzott 

A csomag tartalma: 
– Műanyag ellentartóval 

Kábelátmérő 
mm Cs. e. Cikkszám

6 – 12 25 db 2350.000
12 – 16 25 db 2351.000
14 – 18 25 db 2352.000
18 – 22 25 db 2353.000
22 – 26 25 db 2354.000
26 – 30 25 db 2355.000
30 – 34 25 db 2356.000
34 – 38 25 db 2357.000
38 – 42 25 db 2358.000
42 – 46 25 db 2359.000
46 – 50 25 db 2360.000

30/15 C-profilsín
EN 60 715 szerint

Beépítési lehetőségek: 
◾ a belső szerelősíkra a szekrényprofilon
◾ lábazati kiépítő szögidommal a VX lábazati 

rendszerben is használható

Anyag: 
– Acéllemez 

Felület: 
– Horganyzott 

Tartozékok:

– Kábelbilincs, 20. oldal

Szekrényszélesség/
-mélység

mm

Hossz 
mm Cs. e. Cikkszám

500 455 6 db 4943.000
600 555 6 db 4944.000
800 755 6 db 4945.000
1000 955 6 db 4946.000
1200 1155 6 db 4947.000

http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8619400&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8619410&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8619420&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=4943000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8619430&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8619440&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8619450&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8619460&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=4944000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=4945000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=4946000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=4947000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=2350000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=2351000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=2352000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=2353000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=2354000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=2355000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=2356000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=2357000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=2358000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=2359000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=2360000&locale=hu-hu
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VX lábazati rendszer

VX lábazati rendszerTovábbi műszaki információkat az interneten talál.

Kábelbilincs
C profilsínekhez 
A kábel rögzítésére a C-profilsínekhez.

Anyag: 
– Acéllemez 

Felület: 
– Horganyzott 

A csomag tartalma: 
– Műanyag ellentartóval 

Tartozékok:

– C profilsínek, 19. oldal

Kábelátmérő 
mm Cs. e. Cikkszám

6 – 14 25 db 7077.000
12 – 18 25 db 7078.000
18 – 22 25 db 7097.000
22 – 26 25 db 7097.220
26 – 30 25 db 7097.260
30 – 34 25 db 7097.300
34 – 38 25 db 7097.340
38 – 42 25 db 7098.000
42 – 56 25 db 7098.100
56 – 64 25 db 7099.000

23 x 64 mm-es rendszersín 
A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítésé-
hez a belső szerelősíkon. Egyszerűen akassza be a 
furatokba, és csavarozza be. Rendszerlyukasztás 
mind a négy oldalon. Felül és alul furatokkal fészkes 
anyák számára, saját komponensek metrikus csa-
varral történő rögzítéséhez. 

Beépítési lehetőségek:
◾ a belső szerelősíkra a szekrényprofilon 
◾ azonos típusú rendszersíneken egymás között
◾ VX lábazati rendszer szélességben és mélység-

ben lábazat kiépítő idomával együtt

Anyag:
– Acéllemez

Felület:
– Horganyzott

A csomag tartalma:
– Rögzítési segédanyagokkal együtt 

Tartozékok:

– Lábazat kiépítő szögidom, 18. oldal

Szekrényszélesség/
-magasság/-mélység 

mm
Cs. e. Cikkszám

300 4 db 8617.100
400 4 db 8617.110
500 4 db 8617.120
600 4 db 8617.130
800 4 db 8617.140
1000 4 db 8617.150
1200 4 db 8617.160
1400 4 db 8617.170
1600 4 db 8617.180
1800 4 db 8617.190
2000 4 db 8617.200
2200 4 db 8617.210

http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8617100&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8617110&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8617120&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8617130&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8617140&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8617150&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8617160&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8617170&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8617180&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8617190&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=7077000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=7078000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=7097000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=7097220&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=7097260&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=7097300&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=7097340&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=7098000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=7098100&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=7099000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8617200&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8617210&locale=hu-hu
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VX lábazati rendszer

VX lábazati rendszer További műszaki információkat az interneten talál.

23 x 89 mm-es rendszersín 
A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítésé-
hez a belső szerelősíkon. Egyszerűen akassza be a 
furatokba és csavarozza be. Rendszerlyukasztás 
mind a négy oldalon. Felül és alul furatokkal fészkes 
anyák számára, saját komponensek metrikus 
csavarral történő rögzítéséhez. Kifejezetten a VX 
nemesacél lábazati rendszerben történő kábelveze-
téshez, valamint gyűjtősíntartók beépítéséhez (nem 
mágnesezhető nemesacél).

Beépítési lehetőségek:
◾ a belső szerelősíkra a szekrényprofilon 
◾ azonos típusú rendszersíneken egymás között
◾ VX nemesacél lábazati rendszer szélességben és 

mélységben lábazat kiépítő idomával együtt

Anyag:
– Nemesacél

A csomag tartalma:
– Rögzítési segédanyagokkal együtt 

Tartozékok:

– Lábazat kiépítő szögidom, 18. oldal

Szekrényszélesség/-
mélység 

mm
Cs. e. Cikkszám

400 2 db 8100.730
500 2 db 8100.731
600 2 db 8100.732
800 2 db 8100.733

Lábazati adapter 
Kettős elforduló kerekekhez 
és szintezőlábakhoz
Kettős elforduló kerekek és szintezőlábak 
VX lábazati rendszerre történő szereléséhez. 

Megjegyzés:
– Oldalsó lábazati takarólemezek, 14. oldal, minden 

esetben kötelezőek, amikor egy kettős elforduló 
kerék kerül felszerelésre 

Anyag Cs. e. Cikkszám
acéllemez 4 db 8100.770
nemesacél 4 db 8100.771

http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8100770&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8100771&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8100730&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8100731&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8100732&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=8100733&locale=hu-hu
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VX lábazati rendszer

VX lábazati rendszerTovábbi műszaki információkat az interneten talál.

Szintezőlábak 
85 – 115 mm magas
Szekrényekre történő közvetlen szereléshez, 
a padlózat egyszerűbb takarításához és a ±15 mm 
talajegyenetlenségek kiegyenlítéséhez. 

Terhelhetőség: 
– Max. megengedett terhelés: 3500 N szintezőlá-

banként 

Anyag: 
– 1.4301 nemesacél (AISI 304) 

A csomag tartalma: 
– Rögzítési segédanyagokkal együtt 

Cs. e. Cikkszám
4 db 2859.000

Kettős elforduló kerekek 
Mobil alkalmazáshoz, közvetlenül a szekrényre 
felszerelhető M12 x M20 rögzítőmenet.

Szükséges 
kiegészítő:

– Lábazatra szereléshez: 
Lábazati adapter kettős elforduló kerekekhez, 
21. oldal 

� 

Max. megengedett terhelés 
(kerekenként) 750 N

Padlótól való távolság 85 mm

Rögzítő 2 kerék fékkel, 
2 fék nélkül

Cs. e. 4 db

Szín fekete, szürke 
futófelülettel

Cikkszám 6148.000

� 

Max. megengedett terhelés 
(kerekenként) 1200 N

Padlótól való távolság 125 mm

Rögzítő 2 kerék fékkel, 
2 fék nélkül

Cs. e. 4 db
Szín fekete
Cikkszám 7495.000

http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=2859000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=6148000&locale=hu-hu
http://www.rittal.com/hu-hu/product/show/variantdetail.action?productID=7495000&locale=hu-hu
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VX lábazati rendszer
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100 mm magas lábazat

100 mm magas zárt lábazati takarólemezek,
elölnézet

100 mm magas lábazati takarólemezek kefebetéttel,
elölnézet

100 mm magas szellőzős lábazati takarólemezek,
elölnézet

200 mm magas lábazat

200 mm magas zárt lábazati takarólemezek,
elölnézet

Szekrényszélesség/
-mélység, mm

Szélesség méretek, mm Hossz méretek, mm Mélység méretek, mm
B1 B2 B3 B4 L1 L2 L3 L4 T1 T2 T3 T4 T51)

300 264 235 175 111 160 109 157 - 264 235 175 111 225
400 364 335 275 211 260 209 257 - 364 335 275 211 325
500 464 435 375 311 360 309 357 - 464 435 375 311 425
600 564 535 475 411 460 409 457 349 564 535 475 411 525
800 764 735 675 611 660 609 657 549 764 735 675 611 725
850 814 785 725 661 710 659 707 – – – – – 775

1000 964 935 875 811 860 809 857 – 964 935 875 811 925
1100 1064 1035 975 911 960 909 957 – – – – – 1025 
1200 1164 1135 1075 1011 1060 1009 1057 - 1164 1135 1075 1011 1125
1600 1564 1535 1475 1411 1460 1409 1457 – – – – – 1525 
1800 1764 1735 1675 1611 1660 1609 1657 – – – – – 1725 

1) T5 = Rendszerfuratok távolsága lábazati kiépítő szögidommal együtt
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◾ Kapcsolószekrények
◾ Áramelosztás
◾ Klimatizálás
◾ IT megoldások
◾ Szoftver és szerviz
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A világ számos pontján tevékenykedő 
Rittal vállalatok elérhetőségét itt találhatja:

www.rittal.com/contact
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