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To, co najlepsze – system cokołów do zastosowania praktycznie z każdą szafą. Łączy 

najlepsze dotychczasowe funkcje cokołów Rittal w jeden, uniwersalny i modułowy system, 

który pomimo mniejszej liczby części umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni, 

większy komfort montażu, większą oszczędność czasu i elastyczność.

Szybkość, łatwość i pełna kompatybilność – montowany w większości bez użycia narzędzi 

system VX ułatwia montaż, zabudowę i szeregowanie pomagając w zaoszczędzeniu czasu, 

części i kosztów magazynowania. Zastępuje systemy cokołów TS i Flex-Block. Wszystkie 

komponenty są zoptymalizowane pod względem systemu szaf szeregowych VX25 i w pełni  

kompatybilne z systemami szaf sterowniczych TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW i TE.

WIĘKSZA
EFEKTYWNOŚĆ
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Więcej miejsca – system cokołów VX to coś więcej niż stabilna podstawa pod szafę 

z funkcją ochronną. Ponieważ: w całości wykorzystuje przestrzeń cokołu pod szafą 

sterowniczą – np. na umieszczenie kabli lub na bezpieczne poprowadzenie okablowania 

z szafy do szafy.

Elastyczniejsze wykorzystanie przestrzeni – możliwość symetrycznego, całkowitego 

lub częściowego zlikwidowania osłon, pełne otworowanie systemowe oraz ułatwiony 

montaż szyn i chassis sprawiają, że cokół staje się elastycznie konfi gurowalnym, 

otwartym do góry rozszerzeniem przestrzeni szafy. 

WIĘKSZA
PRZESTRZEŃ

System cokołów VX  5 



SYSTEM COKOŁÓW VX

WIĘKSZY
KOMFORT MONTAŻU
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Uchwyt ułatwiający pozycjonowanie
Precyzyjne i zabezpieczone przed 
obrotem mocowanie cokołu do szafy 
ułatwiają praktyczne uchwyty VX25.

Dostęp
Mocowane zatrzaskowo osłony można 
dodatkowo bezpiecznie przykręcić. Można 
je łatwo zdejmować w celu uzyskania 
szybkiego dostępu do wnętrza cokołu.
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Komfort mocowania
Zintegrowanie nakrętki z elementem 
narożnym cokołu pozwoliło wykluczyć 
konieczność manipulowania luźnymi 
częściami przy przykręcaniu od wewnątrz. 
Ponadto element narożny VX25 można też 
przykręcać bezpośrednio od zewnątrz.  
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WIĘKSZA
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
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Zabudowa szeregowa 
Łączenie w szereg odbywa się wygodnie, 
poprzez obrót i przykręcenie osłony 
bocznej, albo za pomocą stabilnego 
wspornika do szeregowania VX25.
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Transport 
Dopasowane do ogólnodo-
stępnych wózków widłowych 
wymiary gwarantują 
 możliwość transportu 
w każdej chwili nawet 
połączonych szaf.

Zarządzanie okablowaniem 
Bezpieczne prowadzenie 
i unieruchomienie kabli nie 
zajmuje czasu ani przestrzeni 
dzięki zainstalowaniu w cokole 
szyny systemowej chassis. 
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WIĘKSZA
ELASTYCZNOŚĆ
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Poziomowanie
stabilna konstrukcja elementów 
 poziomujących pozwala na wyrównanie 
w dowolnym czasie nierówności podłoża 
do 15 mm nawet w przypadku całkowicie 
zabudowanych szaf. 
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Wszechstronne wykorzystanie  
Elementy do rozbudowy systemu, 
np. szyny wsporcze do kabli, mogą być 
wykorzystywane bezpośrednio także 
przy zamontowanej pionowo osłonie 
dzięki kątownikowi do rozbudowy do 
cokołów. 

Mocowanie do podłogi 
Nakładki łączeniowe umożliwiają 
skuteczne przymocowanie do podłoża 
także wówczas, gdy cokoły są 
przykręcone do szaf.  
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System cokołów VXDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Modułowa różnorodność 
cokołów
Nowy i innowacyjny system cokołów VX oferuje 
niespotykaną dotychczas różnorodność funkcji 
i możliwości zastosowań. Łączy wszystkie 
dotychczasowe funkcje cokołu w jednym 
rozwiązaniu, a ponadto stwarza nowe możliwości 
zastosowań, na dodatek jest jeszcze w pełni 
kompatybilny z dotychczasowymi szafami 
sterowniczymi TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW i TE – 
jako jeden system cokołów.

System cokołów VX składa się z następujących 
artykułów:
◾ Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył
◾ Osłony cokołu boczne

Całkowicie symetryczne elementy narożne oraz 
użycie takich samych osłon cokołów na szerokości 
i głębokości stwarza całkowicie nowe możliwości 
zastosowań. W ten sposób można np. z boku 
umieścić dostępne jako akcesoria osłony 
wentylowane, osłony z listwą szczotkową lub 
zastąpić nimi osłony przednie lub tylne.

Wszystkie osłony łączy się z elementem narożnym 
zatrzaskowo, można je także przykręcić na stałe. 
Zależnie od zastosowania można np. zrezygnować 
z osłon między szafami połączonymi szeregowo 
albo zastosować osłonę o wysokości 100 mm do 
ustabilizowania elementów narożnych cokołu. 
System cokołów VX, w połączeniu z licznymi 
akcesoriami i kompatybilnością z akcesoriami do 
szaf, pozwala na niemal nieograniczone możliwości 
ustawiania, transportu, prowadzenia i mocowania 
kabli oraz zabudowy cokołu. 

Jeden nr kat. 
dla 
osłon cokołu, 
bocznych

Kompletny 
cokół VX 

Jeden nr kat. 
dla 
elementów 
narożnych cokołu 
z osłonami, 
przednimi i tylnymi 

Przykłady zabudowy 

Zakres zamówienia Zalety funkcjonalne

3 opak.
1 opak.

Elementy narożne cokołu z osłonami 
Osłony cokołu, boczne , wysokość 200 mm

Przelotowy kanał przedziału kablowego

3 opak.
1 opak.
1 opak.
1 opak.

Elementy narożne cokołu z osłonami 
Osłony cokołu, boczne, wysokość 200 mm 
Osłony cokołu, boczne, wysokość 100 mm 
Wspornik do szeregowania, wewnętrzny 
(8617.500, opak. = 6 szt.) 
Do tego rozwiązania potrzeba 4 sztuk 

Dodatkowa stabilizacja przy transporcie przez 
zamontowanie z obrotem o 90° bocznych osłon 
cokołu

3 opak.
2 opak.

Elementy narożne cokołu z osłonami 
Osłony cokołu, boczne, wysokość 200 mm

Odgrodzenie obszarów cokołu

Dalsze możliwości:
◾ Wprowadzenie kabli z boku przez zamontowanie jednej osłony cokołu 100 mm z listwą szczotkową
◾ Wprowadzenie kabli od tyłu przez zdemontowanie jednej lub kilku osłon cokołu z elementów narożnych i zastosowanie 

osłon z listwą szczotkową
◾ Prowadzenie kabli w cokole przez zastosowanie szyny systemowej chassis na osłonach cokołu

Wysokość 
cokołu Forma bazowa Możliwości prowadzenia kabli

Stabilizacja połączonych 
cokołów

100 mm

200 mm
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System cokołów VX Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Elementy narożne z osłonami 
cokołu, przód i tył 
Blacha stalowa 
do VX, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE
Wytrzymałe elementy narożne cokołu z gniazdem 
ułatwiającym pozycjonowanie do systemu szaf 
szeregowych VX25, zależnie od zastosowania 
z osłonami cokołu lub bez. Duże otwory 
w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do 
punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną 
narożną lub pokrywą szeregowania. 

Materiał: 
– Element narożny cokołu: blacha stalowa
– Osłona cokołu przednia/tylna: blacha stalowa
– Osłona narożna i pokrywa szeregowania: 

Tworzywo sztuczne

Kolor: 
– RAL 9005

Zakres dostawy dla wysokości 100 mm: 
– 4 elementy narożne, wysokość 100 mm
– 4 osłony narożnikowe
– 1 pokrywa szeregowania
– 2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
– Wraz z zestawem montażowym 

Zakres dostawy dla wysokości 200 mm: 
– 4 elementy narożne, wysokość 200 mm
– 4 osłony narożnikowe
– 1 pokrywa szeregowania
– 1 osłona cokołu, przód/tył, wysokość 200 mm
– 2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
– Wraz z zestawem montażowym

wys. 100 mm 

wys. 200 mm 

Dodatkowo należy
zastosować:

– Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki 
cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów 
między sobą lub do zabudowy wnętrza, 
patrz strona 14 

Akcesoria:

– Osłony cokołu z listwą szczotkową, 
patrz strona 14 

– Osłony cokołu, wentylowane, patrz strona 15 
– Kątownik do rozbudowy do cokołów, 

patrz strona 18 
– Element poziomujący do cokołu, patrz strona 18 
– Nakładka łączeniowa do podłoża, patrz strona 17 
– Adapter cokołu do podwójnych kółek i nóżek 

poziomujących, patrz strona 21 
– Złączka szeregowa, wewnętrzna, 

patrz strona 16 
– Rolki transportowe do cokołu VX, patrz strona 17 

Do szerokości szafy 
mm Nr kat.

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

Do szerokości szafy 
mm Nr kat.

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/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620001&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620002&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620003&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620004&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620005&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620006&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620007&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620008&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620009&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620020&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620021&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620022&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620023&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620024&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620025&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620026&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620027&locale=pl-pl
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System cokołów VXDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Osłony cokołu boczne 
Blacha stalowa 
Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu 
i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy 
wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów 
o wysokości 200 mm można zamontować osłonę 
o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 
100 mm. 

Materiał: 
– Blacha stalowa 

Kolor: 
– RAL 9005

Zakres dostawy: 
– 2 osłony-cokołu 
– Wraz z zestawem montażowym

wys. 100 mm 

wys. 200 mm 

Akcesoria:

– Kątownik do rozbudowy do cokołów, 
patrz strona 18 

Alternatywnie 
można zastosować:

– Osłony cokołu z listwą szczotkową, 
patrz strona 14 

– Osłony cokołu, wentylowane, patrz strona 15 

Do głębokości szafy 
mm Nr kat.

300 8620.030
400 8620.031
500 8620.032
600 8620.033
800 8620.034

1000 8620.035
1200 8620.036

Do głębokości szafy 
mm Nr kat.

300 8620.040
400 8620.041
500 8620.042
600 8620.043
800 8620.044

1000 8620.045
1200 8620.046

Osłony cokołu z listwą 
szczotkową 
Blacha stalowa 
Do wprowadzenia kabli do cokołu. W cokołach 
o wysokości 200 mm można zastosować jedną lub 
dwie osłony z listwą szczotkową. Całkowita syme-
tria systemu cokołów VX pozwala na przymocowa-
nie osłon z listwą szczotkową do elementu naroż-
nego z przodu, z tyłu lub po bokach. 

Materiał: 
– Osłony cokołu: blacha stalowa
– Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, 

samogasnące 

Kolor: 
– RAL 9005

Zakres dostawy: 
– 2 osłony cokołu z listwą szczotkową
– Wraz z zestawem montażowym 

Do szerokości/głębokości 
szafy 
mm

Nr kat.

600 8620.092
800 8620.093

1000 8620.094
1200 8620.095

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620030&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620031&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620032&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620033&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620034&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620035&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620036&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620040&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620092&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620093&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620094&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620095&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620041&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620042&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620043&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620044&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620045&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620046&locale=pl-pl
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System cokołów VX Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Osłony cokołu, wentylowane
Blacha stalowa 
Do wentylacji szafy sterowniczej poprzez cokół. 
Szczególnie w takich zastosowaniach, jak np. 
rozdzielnice, w których nie stosuje się płyt podłogo-
wych w szafach, można w ten sposób uzyskać 
większy przepływ powietrza w szafie. Do odprowa-
dzania powietrza z szaf sterowniczych są dostępne 
rozwiązania do podniesienia dachu oraz specjalne 
płyty dachowe z otworami wentylacyjnymi. 
W cokołach o wysokości 200 mm można zastoso-
wać jedną lub dwie osłony wentylowane. Całkowita 
symetria systemu cokołów VX pozwala na 
przymocowanie osłon wentylowanych do elementu 
narożnego z przodu, z tyłu lub po bokach. 

Materiał: 
– Blacha stalowa

Kolor: 
– RAL 9005

Zakres dostawy: 
– 2 osłony cokołu, wentylowane
– Wraz z materiałami do montażu na elemencie 

narożnym cokołu

Akcesoria:

– Kątownik do rozbudowy do cokołów, 
patrz strona 18 

– Mata filtracyjna, patrz strona 15

Do szerokości/głębokości 
szafy 
mm

Nr kat.

600 8620.090
800 8620.091

Mata filtracyjna 
do osłony cokołu, wentylowanej
Matę filtracyjną łatwo umieszcza się w osłonie 
od tyłu. 

Zakres dostawy:
– 1 rolka, długość 3 m, możliwość skrócenia 

do żądanej długości

Opakowanie Nr kat. 
1 szt. 8620.100

Elementy narożne z osłonami 
cokołu, przód i tył
Stal nierdzewna 
do VX, TS, SE
Wytrzymałe elementy narożne cokołu z gniazdem 
do pozycjonowania szafy sterowniczej, zależnie od 
zastosowania z osłonami cokołu lub bez. Duże 
otwory w elemencie narożnym dla lepszego 
dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakry-
cia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.

Materiał: 
– Element narożny cokołu: stal nierdzewna 1.4301 

(AISI 304)
– Osłona cokołu przednia/tylna: stal nierdzewna 

1.4301 (AISI 304) 
– Osłona narożna i pokrywa szeregowania: 

tworzywo sztuczne 

Powierzchnia
– Osłony: szlif prosty, ziarno 400

Zakres dostawy dla wysokości 100 mm: 
– 4 elementy narożne, wysokość 100 mm
– 4 osłony narożnikowe
– 1 pokrywa szeregowania
– 2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
– Wraz z zestawem montażowym 

Zakres dostawy dla wysokości 200 mm: 
– 4 elementy narożne, wysokość 200 mm
– 4 osłony narożnikowe
– 1 pokrywa szeregowania
– 1 osłona cokołu, przód/tył, wysokość 200 mm
– 2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
– Wraz z zestawem montażowym 

Dodatkowo należy
zastosować:

– Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki 
cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów 
między sobą lub do zabudowy wnętrza, 
patrz strona 16 

Akcesoria:

– Kątownik do rozbudowy do cokołów, 
patrz strona 18 

– Element poziomujący do cokołu, patrz strona 18 
– Nakładka łączeniowa do podłoża, patrz strona 17 
– Adapter cokołu do podwójnych kółek i nóżek 

poziomujących, patrz strona 21 
– Rolki transportowe do cokołu, patrz strona 17 

Do szerokości 
szafy
mm

Wysokość 
mm Nr kat.

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/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620050&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620051&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620052&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620053&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620060&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620061&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620062&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620063&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620090&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620091&locale=pl-pl
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System cokołów VXDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Osłony cokołu boczne
Stal nierdzewna 
Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu 
i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy 
wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów 
o wysokości 200 mm można zamontować osłonę 
o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 
100 mm. 

Materiał: 
– Osłony cokołu: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) 

Powierzchnia: 
– Szlif prosty, ziarno 400

Zakres dostawy: 
– 2 osłony-cokołu
– Wraz z zestawem montażowym 

Akcesoria:

– Kątownik do rozbudowy do cokołów, 
patrz strona 18 

Do głębokości 
szafy 
mm

Wysokość 
mm Nr kat.

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

Wspornik do szeregowania, 
wewnętrzny
◾ Szybki i bezpieczny montaż, do wyboru z przodu 

lub z boku
◾ Możliwość montażu na całym obwodzie 

w miejscu połączenia w szereg
◾ Możliwość elastycznego ustawienia, co pozwala 

uniknąć kolizji z zabudową
◾ Zastosowanie także do szeregowania systemu 

cokołów VX

Materiał: 
– Blacha stalowa

Powierzchnia: 
– Ocynkowana

Zakres dostawy: 
– Wspornik do szeregowania, wewnętrzny 
– Uszczelka do szeregowania 
– Wraz z zestawem montażowym

Opakowanie Nr kat.
6 szt. 8617.500

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620070&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620071&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620072&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620080&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620081&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8620082&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8617500&locale=pl-pl
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System cokołów VX Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Rolki transportowe 
Do wstawienia w elemencie narożnym cokołu 
o wysokości 100 lub 200 mm.

Obciążalność: 
– Maks. dopuszczalne obciążenie na podwójną 

rolkę kierującą: 1000 N

Zakres dostawy: 
– 4 podwójne rolki transportowe, 2 x z blokadą, 

2 x bez blokady 

Kolor: 
– RAL 9005 

Akcesoria:

– Boczne osłony cokołu, do stabilizacji, 
patrz strona 14 

Prześwit od podłoża 
mm Nr kat.

100 8100.700

Nakładka łączeniowa do 
podłoża
Do mocowania cokołu do podłoża. 
Śruby montażowe do Ø 12 mm. 

Materiał: 
– Blacha stalowa 

Powierzchnia: 
– Ocynkowana

Opakowanie Nr kat.
10 szt. 2817.000 

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=2817000 &locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8100700&locale=pl-pl
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System cokołów VXDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Kątowniki do rozbudowy 
cokołów 
do systemu cokołów VX, blacha stalowa i stal 
nierdzewna
Do zabudowy cokołów szyną systemową chassis 
lub szyną wsporczą do kabli. Pasuje do osłon 
cokołu o wysokości 100 i 200 mm z blachy stalowej 
i stali nierdzewnej. 

Materiał: 
– Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) 

Zakres dostawy: 
– 2 kątowniki do rozbudowy 
– 2 kątowniki montażowe do szyny wsporczej 

do kabli
– Wraz z zestawem montażowym 

Wskazówka:
– Do zabudowy wewnętrznej na pionowo 

zamontowanej osłonie bocznej
– W przypadku osłony cokołu obróconej o 90° 

kątownik do rozbudowy nie jest potrzebny, 
ponieważ w tym położeniu można bezpośrednio 
wykorzystać otwory systemowe osłon


 Kątownik do rozbudowy z kątownikiem 
montażowym do szyny wsporczej do kabli

� Szyna wsporcza do kabli

� Kątownik do rozbudowy

 Szyna systemowa chassis TS 23 x 89 mm

� Osłona cokołu obrócona o 90°

Akcesoria:

– Szyny systemowe chassis 23 x 64 mm, 
patrz strona 20 

– Szyny systemowe chassis 23 x 89 mm, 
patrz strona 21 

– Szyna wsporcza kabli, patrz strona 19 

Dla osłony cokołu 
wysokość mm Opakowanie Nr kat.

100 2 szt.
8620.400

200 2 szt.

4

3

5

1
2

5

2
1

4

3

Element poziomujący 
Do poziomowania na nierównym podłożu w miejscu 
ustawienia do maks. 15 mm. Montaż odbywa się 
poprzez element narożny cokołu. Ustalanie kluczem 
sześciokątnym o rozmiarze 19. 

Zalety: 
◾ Można skorygować przesunięcie drzwi 

spowodowane nierównościami podłoża 
◾ Montaż w ustawionej szafie, tzn. poziomowania 

nie planuje się wcześniej 

Obciążalność:
– Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 2500 N 

na element poziomujący (sprawdzić nośność 
podłoża) 

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym 

Do wysokości cokołu 
mm Opakowanie Nr kat.

100 4 szt. 8100.710
200 4 szt. 8100.711

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


Cokoł

19
System cokołów VX

System cokołów VX Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Szyna wsporcza do kabli
Profil kątowy 
Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. 
Montaż na regulowanej głębokości w siatce 
wymiarowej 25 mm do poziomego profilu 
szafowego lub w cokole. 

Materiał: 
– Stal 

Powierzchnia: 
– Ocynkowana 

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym Akcesoria:

– Kątownik do rozbudowy do cokołów, 
patrz strona 18 

Szerokość szafy 
mm Opakowanie Nr kat.

400 2 szt. 8619.400
600 2 szt. 8619.410
800 2 szt. 8619.420
1000 2 szt. 8619.430
1200 2 szt. 8619.440
1600 2 szt. 8619.450
1800 2 szt. 8619.460

Wieszak kątowy
do szyn wsporczych do kabli
Do mocowania kabli na szynach wsporczych.

Materiał: 
– Blacha stalowa 

Powierzchnia: 
– Ocynkowana 

Zakres dostawy: 
– Wraz z wkładką dociskową z tworzywa 

sztucznego 

Dla 
średnicy kabla 

mm
Opakowanie Nr kat.

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

Szyna profilowa C 30/15
według PN-EN 60 715

Możliwość montażu: 
◾ Na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na 

profilu szafy 
◾ W połączeniu z kątownikiem do rozbudowy do 

cokołów w systemie cokołów VX

Materiał: 
– Blacha stalowa 

Powierzchnia: 
– Ocynkowana Akcesoria:

– Obejma kabli, patrz strona 20 

Do
szerokości/

głębokości szafy mm

Długość 
mm Opak. Nr kat.

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

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8619400&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8619410&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8619420&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=4943000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8619430&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8619440&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8619450&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8619460&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=4944000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=4945000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=4946000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=4947000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=2350000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=2351000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=2352000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=2353000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=2354000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=2355000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=2356000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=2357000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=2358000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=2359000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=2360000&locale=pl-pl
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System cokołów VXDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Obejma kabli
do szyn profilowych C 
Do mocowania kabli na szynach profilowych C.

Materiał: 
– Blacha stalowa 

Powierzchnia: 
– Ocynkowana 

Zakres dostawy: 
– Wraz z wkładką dociskową z tworzywa 

sztucznego 

Akcesoria:

– Szyny profilowe C, patrz od strony 19 

Dla 
średnicy kabla 

mm
Opakowanie Nr kat.

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

Szyna systemowa chassis 
23 x 64 mm 
Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy 
na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej. 
Wystarczy wsunąć w otwory, zawiesić i przykręcić 
Otwory systemowe ze wszystkich czterech stron. 
Na górze i na dole z otworami do nakrętek 
klatkowych do mocowania własnych komponentów 
śrubami metrycznymi. 

Możliwość montażu:
◾ Na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na 

profilu szafy 
◾ Na identycznej pod względem funkcji chassis 

systemowej, jedno pod drugim
◾ System cokołów VX na szerokości i głębokości 

w połączeniu z kątownikiem do rozbudowy do 
cokołów

Materiał:
– Blacha stalowa

Powierzchnia:
– Ocynkowana

Zakres dostawy:
– Wraz z zestawem montażowym 

Akcesoria:

– Kątownik do rozbudowy do cokołów, 
patrz strona 18

Do szerokości/
wysokości/głębokości 

szafy
mm

Opak. Nr kat.

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

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8617100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8617110&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8617120&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8617130&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8617140&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8617150&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8617160&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8617170&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8617180&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8617190&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=7077000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=7078000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=7097000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=7097220&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=7097260&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=7097300&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=7097340&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=7098000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=7098100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=7099000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8617200&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8617210&locale=pl-pl
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System cokołów VX Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Szyna systemowa chassis 
23 x 89 mm 
Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy 
na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej. 
Wystarczy wsunąć w otwory, zawiesić i przykręcić 
Otwory systemowe ze wszystkich czterech stron. 
Na górze i na dole z otworami do nakrętek 
klatkowych do mocowania własnych komponentów 
śrubami metrycznymi. Specjalnie do prowadzenia 
kabli w systemie cokołów VX, stal nierdzewna, 
a także do montażu wsporników szyn zbiorczych 
(stal nierdzewna niemagnesowalna).

Możliwość montażu:
◾ Na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na 

profilu szafy 
◾ Na identycznej pod względem funkcji chassis 

systemowej, jedno pod drugim
◾ System cokołów VX, stal nierdzewna, na 

szerokości i głębokości w połączeniu 
z kątownikiem do rozbudowy do cokołów

Materiał:
– Stal nierdzewna

Zakres dostawy:
– Wraz z zestawem montażowym 

Akcesoria:

– Kątownik do rozbudowy do cokołów 
patrz strona 18

Do 
szerokości/głębokości 

szafy mm
Opak. Nr kat.

400 2 szt. 8100.730
500 2 szt. 8100.731
600 2 szt. 8100.732
800 2 szt. 8100.733

Adapter cokołu 
do podwójnych kółek i nóżek poziomujących
Do montażu podwójnych kółek i nóżek 
poziomujących do systemu cokołów VX. 

Wskazówka:
– Boczne osłony cokołu, patrz strona 14, 

zawsze tam, gdzie montowane są podwójne 
kółka 

Materiał Opakowanie Nr kat.
Blacha stalowa 4 szt. 8100.770
Stal nierdzewna 4 szt. 8100.771

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8100770&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8100771&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8100730&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8100731&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8100732&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8100733&locale=pl-pl
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System cokołów VXDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Nóżki poziomujące 
wysokość 85 – 115 mm
Do bezpośredniego montażu w szafach, 
do łatwiejszego czyszczenia podłogi i do 
wyrównania nierówności podłogi ±15 mm. 

Obciążalność: 
– Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 3500 N 

na nóżkę poziomującą 

Materiał: 
– Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) 

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym 

Opakowanie Nr kat.
4 szt. 2859.000

Podwójne kółka
Do zastosowań mobilnych, montaż bezpośrednio 
do szafy. Gwint mocujący M12 x 20.

Dodatkowo należy
zastosować:

– Do montażu w cokole: 
Adapter cokołu do podwójnych rolek kierujących, 
patrz strona 21 


 

Maksymalne dopuszczalne 
obciążenie (na kółko) 750 N

Prześwit do podłoża 85 mm
Blokada 2 z, 2 bez
Opakowanie 4 szt.

Kolor czarny z szarą 
bieżnią

Nr kat. 6148.000

� 

Maksymalne dopuszczalne 
obciążenie (na kółko) 1200 N

Prześwit do podłoża 125 mm
Blokada 2 z, 2 bez
Opakowanie 4 szt.
Kolor czarny
Nr kat. 7495.000

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=2859000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=6148000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=7495000&locale=pl-pl


Szczegóły techniczne

 23System cokołów VX

System cokołów VX

B3

B4

T1 T2 T3 T4 T5

B2

B1

83

10
0

A

L2

L1

L3

38 75

L4

20
0

83

L2

L1

B

L3

13
8

17
5

Cokół, wysokość 100 mm

Osłony cokołu, zamknięte, wysokość 100 mm, 
widok z przodu

Osłony cokołu z listwą szczotkową, wysokość 100 mm, 
widok z przodu

Osłony cokołu, wentylowane, wysokość 100 mm, 
widok z przodu

Cokół, wysokość 200 mm

Osłony cokołu, zamknięte, wysokość 200 mm, 
widok z przodu

Do szerokości/głębokości 
szafy mm

Szerokość mm Długość mm Głębokość 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 = odległość otworów systemowych wraz z kątownikami do rozbudowy do cokołów
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◾ Szafy sterownicze
◾ Rozdział mocy
◾ Klimatyzacja
◾ Infrastruktura IT
◾ Software & Services
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Tutaj znajdą Państwo dane kontaktowe 
wszystkich spółek Rittal.

www.rittal.com/contact
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