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Bäst i alla avseenden – Sockelsystem VX för nästan alla skåplösningar. Systemet 

förenar Rittals bästa befi ntliga sockelfunktioner i en variabel moduluppbyggnad, som 

ger bättre utrymme trots färre delar, bättre montagekomfort, mer tidsbesparing och 

högre fl exibilitet.

Snabbt, enkelt och bakåtkompatibelt – System VX monteras till största delen utan 

verktyg, vilket förenklar uppbyggnad, utbyggnad och ihopbyggnad och bidrar till att 

spara tid, material och lagerutrymme. Det ersätter sockelsystemen TS och Flex-Block. 

Alla komponenter är optimerade för golvskåp för ihopbyggnad VX25 och bakåt-

kompatibla med apparatskåpsystemen TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW och TE.

ÄNNU BÄTTRE
EFFEKTIVITET
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Skapa mer plats – Sockelsystem VX är mer än ett stabilt skåpunderrede med 

skyddsfunktion. Extra fördel: Den utnyttjar hela sockelutrymmet under apparatskåpet 

till fullo – t.ex. för att förvara kablar eller leda kablar genomgående från skåp till skåp,

Utnyttja mer utrymme fl exibelt – Möjligheten att utelämna de symmetriska panelerna 

helt eller delvis, den genomgående systemhålningen samt möjligheten till enklare 

montage av chassin och skenor gör sockeln till en rumsutökning av apparatskåpet 

uppåt, som kan utrustas fl exibelt. 

ÄNNU BÄTTRE
UTRYMME
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ÄNNU BÄTTRE
MONTAGEKOMFORT
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Positioneringshjälp
Exakt och vridsäkert montage av sockeln 
på skåpet förenklas genom praktisk 
positioneringshjälp för VX25.

Åtkomst
Panelerna monteras med klämmor och kan 
även skruvas fast för säkrare fastsättning. 
De kan enkelt tas av, så att man snabbt 
kommer åt sockelns innerutrymme.
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Fixeringshjälp
Den fast integrerade muttern i sockel-
hörnstyckena gör att inga lösa delar 
behöver hanteras vid fastskruvning inifrån. 
Det går även att skruva direkt utifrån 
i hörnstycket till VX25.  
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ÄNNU MER 
TIDSBESPARING
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Ihopbyggnad 
Ihopbyggnad görs bekvämt, antingen med 
den nedfällda panelen på djupet eller med 
den stabila ihopbyggnadsvinkeln i VX25.
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Transport 
Måtten är anpassade till 
vanliga lyfttruckar, vilket gör 
att även ihopbyggda skåp 
alltid är lätta att transportera.

Kabelhantering 
Den säkra kabelledningen och 
-fi xeringen görs tids- och 
utrymmeseff ektivt med 
systemchassit i sockeln. 
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ÄNNU BÄTTRE
FLEXIBILITET
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Nivåjustering
Utjämningselementens stabila konstruktion 
gör att golvojämnheter på upp till 15 mm 
när som helst kan jämnas ut även på helt 
uppbyggda skåp. 
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Flexibel användning  
Delarna för systemutbyggnad, t.ex. 
kabelavlastningsskenor, kan användas 
direkt på upprätt monterade paneler 
med hjälp av sockelmontagevinkeln. 

Golvfastsättning 
Golvfastsättningsvinkeln gör att socklar 
kan fi xeras mot golvet i efterhand, även om 
de redan är ihopskruvade med skåpet.  
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Sockelsystem VX

Mångfalden av modulära 
socklar
Det nya och innovativa sockelsystemet VX ger en 
oöverträffad mängd funktioner och användnings-
möjligheter. Det kombinerar alla tidigare sockel-
funktioner i en lösning, erbjuder nya användnings-
möjligheter och är även bakåtkompatibel med de 
tidigare sockellösningarna TS, TS IT, SE, CM, TP, 
PC, IW och TE – helt enkelt ett enhetligt sockel-
system.

Sockelsystemet VX består av följande artiklar:
◾ Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak
◾ Sockelplåtar, på sidan

Genom helt symmetriska hörndelar och sockelplå-
tar som är lika breda som djupa uppstår helt nya 
användningsmöjligheter. Till exempel kan tillbehören 
ventilerade plåtar eller plåtar med borstlister valfritt 
monteras på sidan eller bytas mot den främre/bakre 
plåten.

Alla paneler kan antingen snäppas fast på hörnde-
len eller skruvas fast. Beroende på användningsom-
råde kan man t.ex. avstå från plåtar mellan ihop-
byggda skåp eller så kan man montera en 100 mm 
hög plåt för att stabilisera sockelhörndelarna mot 
varandra. Sockelsystemet VX erbjuder, i kombina-
tion med sina många tillbehör och sin kompatibilitet 
med skåptillbehör, nästan obegränsade möjligheter 
i uppställning, transport, kabelföring, kabelfixering 
och sockelutbyggnad. 

Ett artikelnummer 
för sockelplåtar 
på sidan 

En komplett 
sockel VX 

Ett artikelnummer för 
sockelhörndelar 
med sockelplåtar 
fram och bak 

Konstruktionsexempel 

I leveransen ingår Funktionsfördelar

3 förp.
1 förp.

sockelhörndelar med sockelplåtar 
sockelplåtar, sida, 200 mm hög

Genomgående kabelrangerutrymme

3 förp.
1 förp.
1 förp.
1 förp.

sockelhörndelar med sockelplåtar 
sockelplåtar, sida, 200 mm hög 
sockelplåtar, sida, 100 mm hög 
skarvstycken, invändiga 
(8617.500, förp. = 6 st.) 
4 st. behövs för denna lösning 

Ytterligare stabilisering för transport med monterade 
sockelplåtar vända 90° 

3 förp.
2 förp.

sockelhörndelar med sockelplåtar
sockelplåtar, sida, 200 mm hög

Inbördes avskärmning av socklar

Fler möjligheter:
◾ Kabelinföring från sidan genom montage av en sockelplåt på 100 mm med borstlist
◾ Kabelinföring bakifrån med demontage av en eller flera sockelplåtar från sockelhörndelarna och användning 

av plåtar med borstlist
◾ Kabelföring i sockeln genom användning av systemchassi på sockelplåtarna

Sockel-
höjd Basform Möjligheter till kabelgenomföring

Stabilisering av ihopbyggda 
socklar

100 mm

200 mm
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Sockelhörndelar med 
sockelplåtar, fram och bak 
Stålplåt 
för VX, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE
Högbelastbara sockelhörndelar med formad själv-
positionering mot golvskåp för ihopbyggnad VX25, 
kan användas med eller utan sockelplåtar. Stora 
öppningar i sockelhörn-delarna för bästa åtkomst till 
skruvställe, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister 
av plast. 

Material: 
– Sockelhörndel: Stålplåt
– Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
– Hörn- och skarvtäcklist: Plast

Färg: 
– RAL 9005

I leveransen ingår (100 mm hög): 
– 4 sockelhörndelar, 100 mm hög
– 4 hörntäcklister
– 1 skarvtäcklist
– 2 sockelplåtar, fram/bak, 100 mm hög
– Inkl. fastsättningsmaterial 

I leveransen ingår (200 mm hög): 
– 4 sockelhörndelar, 200 mm hög
– 4 hörntäcklister
– 1 skarvtäcklist
– 1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm hög
– 2 sockelplåtar, fram/bak, 100 mm hög
– Inkl. fastsättningsmaterial

100 mm hög 

200 mm hög 

Dessutom 
behövs:

– Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockel-
enhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot 
varandra eller för inre utbyggnad av sockeln, se 
sidan 14 

Tillbehör:

– Sockelplåtar med borstlist, se sidan 14 
– Sockelplåtar, ventilerade, se sidan 15 
– Vinkel för inre utbyggnad i sockeln, se sidan 18 
– Nivåregleringselement för sockel, se sidan 18 
– Golvfastsättningsvinkel, se sidan 17 
– Sockeladapter för dubbla länkhjul och nivåfötter, 

se sidan 21 
– Ihopbyggnadsvinklar, invändiga, se sidan 16 
– Transporthjul för sockel VX, se sidan 17 

För 
skåpbredd mm Art. nr.

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

För 
skåpbredd mm Art. nr.

300 8620.020
400 8620.021
600 8620.022
800 8620.023
1000 8620.024
1200 8620.025
1600 8620.026
1800 8620.027
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Sockelplåtar, på sidan 
Stålplåt 
För sidoavslutning av en sockelenhet och extra sta-
bilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda 
socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt 
montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga 
plåtar. 

Material: 
– Stålplåt 

Färg: 
– RAL 9005

I leveransen ingår: 
– 2 sockelplåtar 
– Inkl. fastsättningsmaterial

100 mm hög 

200 mm hög 

Tillbehör:

– Vinkel för inre utbyggnad i sockeln, se sidan 18 

Alternativ som 
kan användas:

– Sockelplåtar med borstlist, se sidan 14 
– Sockelplåtar, ventilerade, se sidan 15 

För skåpdjup 
mm Art. nr.

300 8620.030
400 8620.031
500 8620.032
600 8620.033
800 8620.034

1000 8620.035
1200 8620.036

För skåpdjup 
mm Art. nr.

300 8620.040
400 8620.041
500 8620.042
600 8620.043
800 8620.044

1000 8620.045
1200 8620.046

Sockelplåtar med borstlist 
Stålplåt 
För kabelinföring i sockeln. Vid sockelhöjd 200 mm 
kan en eller två plåtar med borstlist monteras. Tack 
vare den fullständiga symmetrin hos sockelsyste-
met VX kan paneler med borstlist monteras fram, 
bak eller på sidan av sockelhörndelarna. 

Material: 
– Sockelplåtar: Stålplåt
– Borstlist: Plast, självsläckande 

Färg: 
– RAL 9005

I leveransen ingår: 
– 2 sockelplåtar med borstlist
– Inkl. fastsättningsmaterial 

För skåpbredd/-djup 
mm Art. nr.

600 8620.092
800 8620.093

1000 8620.094
1200 8620.095
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Sockelplåtar, ventilerade
Stålplåt 
För skåpventilation via sockeln. Speciellt i tillämp-
ningar som understationer, där skåpen inte förses 
med bottenplåtar, kan kraftig luftväxling uppnås i 
skåpet. För ventilation av apparatskåp finns det 
lösningar för att höja taket samt särskilda takplåtar 
med ventiler. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller 
två ventilerade plåtar monteras. Tack vare den full-
ständiga symmetrin hos sockelsystemet VX kan 
ventilerade paneler monteras fram, bak eller på 
sidan av sockelhörndelarna. 

Material: 
– Stålplåt

Färg: 
– RAL 9005

I leveransen ingår: 
– 2 sockelplåtar, ventilerade
– Inkl. fastsättningsmaterial för montage 

på sockelhörndel

Tillbehör:

– Vinkel för inre utbyggnad i sockeln, se sidan 18 
– Filtermatta, se sidan 15

För skåpbredd/-djup 
mm Art. nr.

600 8620.090
800 8620.091

Filtermatta 
för sockelplåtar, ventilerade
Filtermattan monteras enkelt i täckplåten från 
insidan. 

I leveransen ingår:
– 1 rulle, längd 3 m, kan kapas till önskad längd

Förp. Art. nr. 
1 st. 8620.100

Sockelhörndelar med 
sockelplåtar, fram och bak
Rostfritt stål 
för VX, TS, SE
Högbelastbara sockelhörndelar med formad själv-
positionering mot elskåp, kan användas med eller 
utan sockelplåtar. Stora öppningar i sockelhörnde-
larna för bästa åtkomst till skruvställe, kan täckas av 
hörn- och skarvtäcklister av plast.

Material: 
– Sockelhörndel: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
– Sockelplåt fram/bak: 

Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) 
– Hörn- och skarvtäcklist: Plast 

Ytbehandling:
– Täckplåtar: Streckslipad, korn 400

I leveransen ingår (100 mm hög):
– 4 sockelhörndelar, 100 mm hög
– 4 hörntäcklister
– 1 skarvtäcklist
– 2 sockelplåtar, fram/bak, 100 mm hög
– Inkl. fastsättningsmaterial 

I leveransen ingår (200 mm hög): 
– 4 sockelhörndelar, 200 mm hög
– 4 hörntäcklister
– 1 skarvtäcklist
– 1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm hög
– 2 sockelplåtar, fram/bak, 100 mm hög
– Inkl. fastsättningsmaterial 

Dessutom 
behövs:

– Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockel-
enhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot 
varandra eller för inre utbyggnad av sockeln, 
se sidan 16 

Tillbehör:

– Vinkel för inre utbyggnad i sockeln, se sidan 18 
– Nivåregleringselement för sockel, se sidan 18 
– Golvfastsättningsvinkel, se sidan 17 
– Sockeladapter för dubbla länkhjul och nivåfötter, 

se sidan 21 
– Transporthjul för sockel, se sidan 17 

För skåpbredd
mm

Höjd 
mm Art. nr.

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
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Sockelplåtar, på sidan
Rostfritt stål 
För sidoavslutning av en sockelenhet och extra sta-
bilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda 
socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt 
montera 200 mm höga plåtar eller två 100 mm höga 
plåtar. 

Material: 
– Sockelplåtar: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) 

Yta: 
– Streckslipad, korn 400

I leveransen ingår: 
– 2 sockelplåtar
– Inkl. fastsättningsmaterial 

Tillbehör:

– Vinkel för inre utbyggnad i sockeln, se sidan 18 

För skåpdjup 
mm

Höjd 
mm Art. nr.

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

Ihopbyggnadsvinkel, invändig
◾ Snabbt och säkert montage antingen framifrån 

eller från sidan
◾ Kan monteras omgivande på ihopbyggnadsstället
◾ Flexibel placering gör att kollisioner med inbygg-

nader kan undvikas
◾ Kan även användas för ihopbyggnad av sockel-

system VX

Material: 
– Stålplåt

Yta: 
– Förzinkad

I leveransen ingår: 
– Ihopbyggnadsvinkel, invändig 
– Ihopbyggnadstätning 
– Inkl. fastsättningsmaterial

Förp. Art. nr.
6 st. 8617.500



Sockel

17
Sockelsystem VX

Sockelsystem VX Ytterligare teknisk information hittar du på Internet.

Transporthjul 
Placeras på sockelhörndelar, 100 eller 200 mm hög.

Max. last: 
– Max. tillåten last per dubbellänkhjul: 1000 N

I leveransen ingår: 
– 4 dubbla länkhjul, 2 x med, 2 x utan låsning 

Färg: 
– RAL 9005 

Tillbehör:

– Sockelplåtar, på sidan, för stabilisering, 
se sidan 14 

Avstånd till golvet 
mm Art. nr.

100 8100.700

Golvfastsättningsvinkel
För golvfastsättning av sockeln. För fastsättnings-
skruvar upp till 12 mm Ø. 

Material: 
– Stålplåt 

Yta: 
– Förzinkad

Förp. Art. nr.
10 st. 2817.000 
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Vinkel för inre utbyggnad 
i sockeln 
för sockelsystemet VX, stålplåt 
och rostfritt stål
För utbyggnad av sockeln med systemchassi eller 
skena för dragavlastning. Passar för 100 och 
200 mm höga sockelplåtar i stålplåt och rostfritt stål. 

Material: 
– Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) 

I leveransen ingår: 
– 2 montagevinklar 
– 2 montagevinklar för kabelavlastningsskenor
– Inkl. fastsättningsmaterial 

Observera:
– För inre utbyggnad av stående sockelplåtar
– Vid sockelplåtar vända 90° behövs inte montage-

vinklarna eftersom systemhålen i sockelplåtar kan 
användas direkt i denna position

� Montagevinkel med montagevinkel för skena 
för dragavlastning

� Skena för dragavlastning

� Montagevinkel

� Systemchassi 23 x 89 mm

� Sockelplåt vänd 90° 

Tillbehör:

– Systemchassi 23 x 64 mm, se sidan 20 
– Systemchassi 23 x 89 mm, se sidan 21 
– Skena för dragavlastning, se sidan 19 

För sockelplåt 
höjd mm Förp. Art. nr.

100 2 st.
8620.400

200 2 st.

4

3

5

1
2

5

2
1

4

3

Nivåregleringselement 
För utjämning i efterhand av ojämna golv på upp-
ställningsplatsen (max. 15 mm). Montaget sker med 
hjälp av sockelhörndelen. Justering med sexkant-
nyckel NV 19. 

Fördelar: 
◾ korrigering av sneda dörrar på grund av ojämna 

golv 
◾ montage på ihopbyggt skåp, d.v.s. nivelleringen 

behöver inte planeras i förväg 

Max. last:
– Max. tillåten last: 2500 N per nivelleringselement 

(kontrollera underlagets bärförmåga) 

I leveransen ingår: 
– Inkl. fastsättningsmaterial 

För sockelhöjd 
mm Förp. Art. nr.

100 4 st. 8100.710
200 4 st. 8100.711
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Skena för dragavlastning
Vinkelprofil 
För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djup-
led i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofi-
len eller i sockeln. 

Material: 
– Stål 

Yta: 
– Förzinkad 

I leveransen ingår: 
– Inkl. fastsättningsmaterial 

Tillbehör:

– Vinkel för inre utbyggnad i sockeln, se sidan 18 

Skåpbredd 
mm Förp. Art. nr.

400 2 st. 8619.400
600 2 st. 8619.410
800 2 st. 8619.420

1000 2 st. 8619.430
1200 2 st. 8619.440
1600 2 st. 8619.450
1800 2 st. 8619.460

Vinkelprofil
för kabelavlastningsskenor
För montage av kabeln i skenan för dragavlastning.

Material: 
– Stålplåt 

Yta: 
– Förzinkad 

I leveransen ingår: 
– Inkl. plastkåpa 

För 
kabeldiameter 

mm
Förp. Art. nr.

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

C-profilskena 30/15
enligt EN 60 715

Inbyggnadsmöjligheter: 
◾ På den inre montagenivån på skåpprofilen
◾ I kombination med sockelmontagevinklar 

i sockelsystem VX

Material: 
– Stålplåt 

Yta: 
– Förzinkad 

Tillbehör:

– Kabelhållare, se sidan 20 

För
skåpbredd/-djup 

mm

Längd 
mm Förp. Art. nr.

500 455 6 st. 4943.000
600 555 6 st. 4944.000
800 755 6 st. 4945.000
1000 955 6 st. 4946.000
1200 1155 6 st. 4947.000
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Kabelhållare
för C-profilskenor 
För montage av kabeln i C-profilskenor.

Material: 
– Stålplåt 

Yta: 
– Förzinkad 

I leveransen ingår: 
– Inkl. plastkåpa 

Tillbehör:

– C-profilskenor, se från sidan 19 

För 
kabeldiameter 

mm
Förp. Art. nr.

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

Systemchassi 23 x 64 mm 
För variabel och individuell inre utbyggnad av skåp-
stommen på den inre montagenivån. Bara att haka 
in i hålningen och skruva fast. Systemhålning på alla 
fyra sidor. Med hål upp- och nedtill för korgmuttrar 
för fastsättning av egna komponenter med metriska 
skruvar. 

Inbyggnadsmöjligheter:
◾ På den inre montagenivån på skåpprofilen 
◾ På likformiga systemchassin sinsemellan
◾ Sockelsystem VX, anpassat i bredd och djup 

tillsammans med vinkel för inre utbyggnad 
i sockeln

Material:
– Stålplåt

Yta:
– Förzinkad

I leveransen ingår:
– Inkl. fastsättningsmaterial Tillbehör:

– Vinkel för inre utbyggnad i sockeln, se sidan 18

För skåpbredd/-höjd/
-djup 
mm

Förp. Art. nr.

300 4 st. 8617.100
400 4 st. 8617.110
500 4 st. 8617.120
600 4 st. 8617.130
800 4 st. 8617.140
1000 4 st. 8617.150
1200 4 st. 8617.160
1400 4 st. 8617.170
1600 4 st. 8617.180
1800 4 st. 8617.190
2000 4 st. 8617.200
2200 4 st. 8617.210
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Systemchassi 23 x 89 mm 
För variabel och individuell inre utbyggnad av skåp-
stommen på den inre montagenivån. Bara att haka 
in i hålningen och skruva fast. Systemhålning på alla 
fyra sidor. Med hål upp- och nedtill för korgmuttrar 
för fastsättning av egna komponenter med metriska 
skruvar. Särskilt för kabelföring i sockelsystemet VX, 
rostfritt stål samt för installation av samlingsskene-
hållare (rostfritt stål, ej magnetiserbart).

Inbyggnadsmöjligheter:
◾ På den inre montagenivån på skåpprofilen 
◾ På likformiga systemchassin sinsemellan
◾ Sockelsystem VX, rostfritt stål, anpassat i bredd 

och djup tillsammans med vinkel för inre utbygg-
nad i sockeln

Material:
– Rostfritt stål

I leveransen ingår:
– Inkl. fastsättningsmaterial 

Tillbehör:

– Vinkel för inre utbyggnad i sockeln, se sidan 18

För 
skåpbredd/-djup 

mm
Förp. Art. nr.

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

Sockeladapter 
för dubbla länkhjul och nivåfötter
För att montera dubbla länkhjul och nivåfötter på 
sockelsystem VX. 

Observera:
– Sockelplåtar, på sidan, se sidan 14, 

överallt där dubbla länkhjul monteras 

Material Förp. Art. nr.
Stålplåt 4 st. 8100.770

Rostfritt stål 4 st. 8100.771
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Sockel

2 

1 
Sockelsystem VXYtterligare teknisk information hittar du på Internet.

Sockelsystem VX

Nivåfötter 
85 – 115 mm höga
För direkt montage på skåp, för enkel golvrengöring 
och för utjämning av höjdskillnader på golv ±15 mm. 

Max. last: 
– Max. tillåten last: 3500 N per nivåfot 

Material: 
– Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) 

I leveransen ingår: 
– Inkl. fastsättningsmaterial 

Förp. Art. nr.
4 st. 2859.000

Dubbla länkhjul 
För mobil användning, för direkt montage på skåpet. 
Fastsättningsgänga M12 x 20.

Dessutom 
behövs:

– För montage på sockel: 
Sockeladapter för dubbla länkhjul, se sidan 21 

� 

Max. tillåten last (per rulle) 750 N
Avstånd till golvet 85 mm
Broms 2 med, 2 utan
Förp. 4 st.
Färg svart med grå rullyta
Art. nr. 6148.000

� 

Max. tillåten last (per rulle) 1200 N
Avstånd till golvet 125 mm
Broms 2 med, 2 utan
Förp. 4 st.
Färg svart
Art. nr. 7495.000
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Sockelsystem VX
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Sockel, 100 mm hög

Sockelplåtar, slutna, 100 mm höjd, 
Vy framifrån

Sockelplåtar med borstlist, 100 mm höjd, 
Vy framifrån

Sockelplåtar, ventilerade, 100 mm höjd, 
Vy framifrån

Sockel, 200 mm hög

Sockelplåtar, slutna, 200 mm höjd, 
Vy framifrån

För skåpbredd eller -djup 
mm

Breddmått mm Längdmått mm Djupmått mm
B1 B2 B3 B4 L1 L2 L3 L4 D1 D2 D3 D4 D51)

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) D5 = Avstånd, systemhålning inkl. sockelmontagevinklar

25

24

78 50

24

15
0

75
25

25

Vy A Vy B

Vy bakifrån

Vy bakifrån
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Här hittar du kontaktuppgifter till  
alla Rittal företag i hela världen.

www.rittal.com/contact
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