Katalog produktów
firmy Alusor.
A. Naścienne kanały aluminiowe.
Kanały aluminiowe serii MC.
Kanały MC wykonane są z anodowanego aluminium (naturalne aluminium).
Przystosowane do bezpośredniego (bez puszki) montażu w nich różnorakich
gniazd standardu M45 (45 x 45 mm).
Możliwe jest lakierowanie kanałów na dowolny RAL – ale tylko na zamówienie
(i dla większych ilości).
Głębokość kanałów MC wynosi 55 mm.
Standardowa długość odcinków kanałów MC: 3m.
Inne długości - na zamówienie.
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Wykonania kanałów MC.
Do dyspozycji mamy 4 standardowe wykonania (rozmiarowo)
kanałów MC (patrz wymiarowanie poniżej).

MC 100/55 A

MC 130/55 A

MC 160/55 A

MC 190/55 A

Uwaga: jedno wykonanie kanału MC z przedłużeniem profilu z przodu
o 20 mm. Oznaczenie tego kanału: MC 160/55 AE.
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Akcesoria kanałów MC.
Kąty wewnętrzne lub zewnętrzne.
Kąty wewn. i zewn. kanałów MC dostarczane są w formie tzw. kitów (zestawów).
Podstawową zaletą kitów jest estetyka. Ale również łatwość montażu.

Z lewej – kąt zewnętrzny, z prawej– kąt wewnętrzny.

Komponenty „kitów”.
1 – wspornik kąta z tworzywa (ABS) kolor biały lub szary,
2 – dekielek z tworzywa (ABS),
biały lub szary,
3 - osłony (profile)

Pozostałe kąty: wykonane są „na gotowo” (jako kształtki, a nie „kity”); na zamówienie.
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Inne akcesoria kanałów MC.

Opis akcesoriów.
– pokrywa kanałów C45,
aluminium anodowane,
– przegroda CL35 z pcv, kolor biały,
3 – łącznik kanału EA 25, aluminium,
– maskownica kanału (JS10) od strony
podłogi, kolor szary lub czarny,
– zacisk uziemiający kanał,
przejście na kable między komorami,
16 x 40 mm.

B. Słupki (kolumny) aluminiowe długie.
B1. Słupki CODI MC.
Słupki aluminiowe długie serii Codi MC, przeznaczone pod bezpośredni montaż
(na całej długości) dowolnych gniazd standardu M45 (45 x 45 mm).
Słupki jedno – lub dwustronne (z wbudowaną na stałe przegrodą aluminiową).
Jednokomorowy słupek CODI MC 65/65 umożliwia montaż bezpośredni gniazd
standardu 45 x 45 mm z jednej strony.
Najbardziej popularny słupek 2 – stronny, typ CODI MC 110/80, umożliwia montaż
gniazd j.w, lecz z 2 stron, dla instalacji odseparowanych, niezależnych od siebie.
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Odmiany słupków Codi MC.

CODI MC 65/65
Słupek 1 – komorowy (1),
pod montaż gniazd 45 x 45
mm, aluminiowy anodowany
(lakier na zamówienie).
W razie potrzeby przegroda
z pcv (2).
Z boku słupka taśma (6)
ozdobna (biała, niebieska, żółta,
czerwona, zielona, antracyt).

CODI MC 110/80
Aluminiowy (anoda) słupek
2 – komorowy (1). Budowa
słupka (profil)
w kształcie litery H. Do
montażu z 2 stron gniazd
45 x 45 mm. Podział komór
stałą przegrodą z
aluminium.
2 pokrywy C45 (2)
z aluminium anodowanego.
Z boków taśma ozdobna
(3) w 6 kolorach (patrz
CODI MC 65/65).
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Mocowanie słupków do sufitu za pomocą rozporowych śrub (patrz poniżej).

Mocowanie słupka CODI MC 65/65.
Regulacja w zakresie: 0 – 110 mm.
Mocowanie słupka CODI MC 110/80.
Zakres regulacji: 50 – 1100 mm
(w suficie podwieszanym).

Standardowe wykonania słupków CODI MC.

Wys. korpusu
słupka (mm)
CODI
CODI
CODI
CODI

MC 65/65
MC 110/80 - 285
MC 110/80 - 335
MC 110/80 - 385

3200
2850
3350
3850

Maks. wys.
do sufitu
podwieszanego
(mm)
3150
2800
3300
3800

Maks. wys.
do
surowego
stropu (mm)
3350
3850
4350
4850
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B2. Słupek aluminiowy CODI MC85 R.

Średnica profilu: Ø85.
Do bezpośredniego montażu gniazd 45 x 45 mm.
Forma cylindryczna ze spłaszczeniem z jednej
strony.
Pokrywa z aluminium C45.
Przegroda z pcv CLV 60. Długość
standardowa: 3,2 mb.
Maskownica podsufitowa z ABS.
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Elementy mocujące i maskujące słupka CODI MC85 R.

Standardowe wymiarowanie słupka.

CODI MC 85R

Wysokość
korpusu słupka
(mm)
3200

Wys. do sufitu
podwieszanego
(mm)
3150

Wys. do surowego
stropu (mm)
4200

B3. Słupki Codi Delta.
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Słupki z lakierowanego aluminium,
złożone z 2 części:
dolna, grubsza, schowana pod blatem
biurka, gdzie zamontowane są
gniazda (listwy BT 53/53 M),
górna, węższa, mocowana do sufitu .
Mocowanie słupka do właściwego sufitu –
rura rozporowa z regulowanym naciskiem.
3 wykonania tych słupków:
- jednostronny: Codi Delta 1,
2 – stronny: Codi Delta 2;
przesunięcie 120 °,
3 – stronny: Codi Delta 3;
rozstaw 3 x 120°.
Standardowa wysokość słupków Codi Delta
(korpusu): 3213 mm.
Wysokość części dolnej, grubszej
(pod blatem): 713 mm.
Inne wysokości: na zamówienie.
Wyposażenie:
- boksy aluminiowe (listwy) BT 53/53 M maks. 12 gniazd 45 x 45 mm.

Montaż boksu BT 53/53 M w słupku
(poprzez wsunięcie podłączonej listwy
od góry w dolną część słupka).
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Opis produktu.
Słupki Codi Delta dostępne w 3 odmianach: 1 - , 2 - i 3 – stronne.
Generalnie lakierowane na biało (na zamówienie – inne kolory, na podany RAL).
Do zamontowania gniazd w słupkach Codi Delta – używane są boksy (listwy) BT 53/53 M.
Słupki łatwe do przestawienia (przy zmianach aranżacji).
Generalnie zasilanie słupka od strony sufitu(podwieszanego).

Mocowanie rozporowe słupka do stropu.

1 – śruba rozporowa słupka –
regulacja śruby w zakresie:
0 – 110 mm.

2 – maskownica sufitowa słupka.

Standardowe wysokości słupków Codi Delta.

Codi Delta 320
Codi Delta 370
Codi Delta 420

Wys. korpusu słupka
(mm)
3200
3700
4200

Maks. wysokość do sufitu
podwieszanego (mm)
2800
3300
3800

Maks. wysokość
do stropu (mm)
3350
3850
4350

Wykończenie standardowe słupków Codi Delta:
- lakier na kolor biały (RAL 9010), części z tworzywa (ABS) - czarne. Inne kolory:
na zamówienie (ale dla większych ilości).
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B4. Słupek Codi Delta 4
(słupek 4 – stronny).

Słupek z aluminium lakierowanego,
zasilany standardowo od góry.
Złożony z 2 części:
- dolnej, grubszej, chowanej
pod blatem biurka (listwy BT 53/53 M),
- górnej, wąskiej - mocowanej do sufitu.
Standardowa wys. słupka: 3200mm.
Wysokość części dolnej: 560 mm.
Inne wysokości: na zamówienie.
Wyposażenie:
- listwy (boksy) BT 53/53 M, do
bezpośredniego montażu gniazd
45 x 45 mm,
- maskownica sufitowa słupka,
- śruba rozporowa, mocująca
słupek do właściwego sufitu.
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Przekroje słupka Codi Delta 4.

Część dolna

(Ø 156)

Część górna

(rura Ø85).

Kolorystyka słupków:
- standardowy kolor części aluminiowych: biały (RAL 9010),
- części z tworzywa (ABS) – czarne.
Inne kolory (wg podanego RAL) - większe ilości – na zamówienie.

13

Wymiarowanie standardowych słupków Codi Delta 4.
Wys. korpusu
słupka (mm)
Codi Delta 4 320
Codi Delta 4 370
Codi Delta 4 420

3200
3700
4200

Maks. wys.
do sufitu
podwieszanego (mm)
2800
3300
3800

Maks. wys. do
stropu (mm)
3350
3850
4350

2.1. Słupki długie CODI BT.
Słupki pod wpięcie listew (boksów) aluminiowych BT 53/53 M.
Wyposażone w rozporową śrubę do stropu oraz maskownicę słupka pod sufitem
podwieszanym.
W wykonaniu 1 – komorowym oraz 2 – komorowym.
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2.7.1. Słupki 1 – komorowe CODI BT 80/80.
CODI BT 80/80
Słupek 1 – komorowy (1).
Z aluminium anodowanego.
Do montażu listew BT 53/53 M
(2).
Gniazda w listwie (3): 50 x 50 mm
(lub 45 x 45 z ramką adaptera).
Listwy boczne ozdobne (4) w 6
kolorach.

2.7.2. Słupki 2 – komorowe CODI BT 120/90.

CODI BT 120/90.
Słupek 2 – komorowy (1)
z anodowanego aluminium.
Pod montaż listew (boksów)
BT 53/53 M (2).
W listwach gniazda (3)
50 x 50 mm (lub 45 x 45 mm
z ramką redukcyjną).
Z boków listwy ozdobne (4)
w 6 kolorach.
Słupek posiada stopkę
mocującą do podłogi oraz
maskownicę pod sufitem
podwieszanym.
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Mocowanie słupków do sufitu (śrubą rozporową).
Codi BT 80/80

Codi BT 120/90

Zakres regulacji
śruby:
0 – 110 mm.

Zakres regulacji
śruby:
50 – 1000 mm
(w suficie
podwieszanym).

Mocowanie listew BT 53/53 M w słupkach CODI BT.
Listwa (boks) BT mocowana w słupku za
pomocą specjalnych
(dostarczane w komplecie) blaszek.
Możliwość mocowania boksu
na słupku lub poza słupkiem
(za pomocą elastycznego kabla).
Zasilanie boksów od góry (z sufitu
podwieszanego).

Podstawowe wykonania słupków CODI BT.

CODI BT 80/80
CODI BT 120/90
285
CODI BT 120/90
335
Codi BT 120/90
385

Wys. korpusu
słupka
(mm)

Maks. wysokość
do sufitu
podwiesz. (mm)

3200
2850

3150
2800

3350

3300

4350

3850

3800

4850

Maks. wys.
do stropu
(mm)
3350
3850
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C. Słupki krótkie (kolumienki)
(mocowane do podłogi).

C1. Słupki krótkie (kolumienki) CODI MC.
Słupki z aluminium anodowanego do bezpośredniego montażu dowolnego zestawu
gniazd standardu M45 (45 x 45 mm).
Łatwe przy montażu (lub demontażu) – zwłaszcza przy zmianach aranżacji biura.
Montaż słupków (stopka) do podłoża (wylewka lub płyta podłogi podniesionej.
Zasilanie gniazd od dołu (otwór w płycie podłogi podwójnej).
Maks. wysokość słupków nie powinna przekraczać wysokości blatu biurka (stołu).
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Słupki krótkie CODI MC 110/80.

Słupek 2 – komorowy
(1) z przegrodą stałą
z aluminium
anodowanego.
Pokrywa C45 (2)
z aluminium (anoda).
Z boku taśma
ozdobna
(4) w 6 kolorach.
Dla dużych ilości możliwość lakieru
(RAL).
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Słupki krótkie CODI MC 85R.

Średnica słupka: Ø85.
Pokrywa słupka = 45 mm.
Przegroda z pcv: CLV 60.
Wykończenie: anodowanie
aluminium.

Podstawowe wysokości słupków krótkich.
Podstawowe wysokości są zależne od ilości montowanych w nich gniazd standardu
45x45 mm. Rozróżniamy 3 podstawowe wysokości słupków krótkich: 270, 450 i 630
mm.

CODI MC 85R
CODI MC 110/80

Wysokość słupków krótkich (mm)
Ilość gniazd (miejsc pod gniazda)
„

270
1x3
2x3

450
1x6
2x6

630
1x9
2x9

Słupki krótkie (kolumienki) Codi Delta C.
Słupki mocowane na płycie podłogi podniesionej, pod blatem biurka.
Do montażu gniazd konieczne są listwy (boksy) BT 53/53 M.
Słupek 3 – stronny (rozstaw co 120°).

19

Codi Delta C.
3 – stronna kolumienka
z aluminium lakierowanego, do montażu na
płycie podłogi podniesionej
(stalowa płytka Ø 200). Standardowa
wysokość: 655 mm. W słupku
montowane boksy (listwy) BT 53/53 M
na maks. 12 gniazd
45 x 45 mm.
Wykończenie: lakier biały (RAL 9010);
części z tworzywa (ABS) – czarne.
Inne wykończenie: na zamówienie.
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Słupki krótkie (kolumienki) CODI SIGMA.

Kolejna kolumienka do montażu na płycie podłogi podniesionej (lub na wylewce); gniazda
M45 (45 x 45 mm) w boksach (listwach) BT 53/53 M.
W słupku 2 niezależne, obrotowe (o 180 °) profile okrągłe z aluminium anodowanego.
Umożliwiają pełne rozdzielenie kabli różnego rodzaju i przeznaczenia. Obrotowa
konstrukcja nie grozi skręcaniem się kabelków.
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Opis produktu.
Słupek 2 – stronny; możliwość obrotu kolumienek maks. o 180°.
Wymiarowanie słupka na rysunku poniżej.
Wykończenie: aluminium anodowane: części z tworzywa (ABS) – czarne.
Standardowa wysokość: 455 mm. Inna wysokość: na zamówienie.
Montaż do płyty podłogi podniesionej (lub wylewki) – za pomocą kołnierza.
Gniazda w listwach (boksach) BT 53/53 M – maks. 7 gniazd 45 x 45 mm.
Na zamówienie - lakier na podany (i uzgodniony) RAL.

D. Boksy (listwy meblowe).
D1. Listwy meblowe BT 53/53 M.
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Listwy aluminiowe, 1 – komorowe o wymiarach: 53 x 53 mm.
Długość listwy stanowi wielokrotność wymiaru 45 mm
(w listwach bezpośredni montaż gniazd standardu 45 x 45 mm).
2 końcówki z czarnego ABS służą głównie do zasilania listwy (dławiki). Obok
końcówek należy zachować puste miejsca (zaślepki) na wejście kabli.

Mocowanie listew BT 53/53 M.

– za pomocą 2 – stronnej taśmy samoprzylepnej (1),
– mocowanie magnesami (2),
- mocowanie za pomocą 2 wsuwanych blaszek (3).
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Montaż listwy w płycie GK

Montaż listwy w szafie 19”blaszki w słupku (kolumnie).

Wprowadzenie kabli do listwy BT.

Dobieranie długości listew.
Długość listwy BT

53/53 M jest wielokrotnością wymiaru 45 mm.

Na obydwu końcach listwy należy jednak zostawić min. 1 miejsce na wprowadzenie kabli.

Montaż zabezpieczeń w listwie.

Pod automaty bezpiecznikowe należy zapewnić otwór w pokrywie białej z pcv
o długości 135 mm.
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Listwy BT 106/53 M.

Listwa podwójna (2 niezależne komory). Pod
gniazda 45 x 45 mm.
Wszystkie informacje techniczne identyczne, jak
dla wykonania: BT 53/53 M.
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D2. Boksy (listwy) serii BT 65/55 M.

Zastosowanie.
Listwy mocowane z boku biurek (stołów) pod blatem.
Ewentualnie na ścianach (w płytach GK).
Prosty montaż samych listew, jak również gniazd instalacyjnych (standard 45 x 45 mm).
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Wykonania listew BT serii 55 mm.

Listwa BT 65/55 M.

BT 65/55 M
Listwa jednokomorowa, pod bezpośredni
montaż gniazd standardu 45 x 45 mm.
Z aluminium naturalnego, anodowanego.
Końcówki z czarnego ABS, spełniające
funkcję zasilania (dławik lub tylko otwór)
listwy.
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Listwa BT 100/55 M.

BT 100/55 M
Poprzez zastosowanie przegrody uzyskujemy
listwę 2 – komorową, jedną dla kabli
przelotowych, drugą dla kabli zasilających
gniazda.
Możliwość podziału boksu przegrodami
z pcv.
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Listwa BT 130/55 M.

BT 130/55 M
Listwa 2 – komorowa (podział przegrodą
konstrukcyjną).
Montaż w każdej komorze gniazd standardu
45 x 45 mm.
Końcówki boczne boksu z czarnego ABS
- służą głównie do wprowadzenia kabli.
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Długości listew serii 55.
Długość listwy (boksu) stanowi wielokrotność wymiaru 45 mm (w zależności od ilości
gniazd 45 x 45 mm). Należy na końcach listwy zostawić min. jedno miejsce (45 mm) na
bezkolizyjne wprowadzenie kabla do boksu.

Montaż zabezpieczeń w listwie.

Należy dodatkowo zastosować
pokrywkę białą z pcv o dł. 135 mm z otworem pod automaty bezpieczników.
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