Słupki instalacyjne z aluminium prod. Alusor.
Seria CODI MC.
Słupki dostarczane w 2 podstawowych odmianach:
- słupki długie, mocowane od góry do surowego stropu za pomocą sztycy rozporowej,
zaś od strony podłogi za pomocą stalowej stopki.
Zasilanie (wprowadzenie kabli do słupka) takich słupków alternatywnie:
albo od strony sufitu, albo od podłogi,
- słupki krótkie (kolumienki), mocowane tylko od strony podłogi mocną stopką stalową.
Zasilanie (wprowadzenie kabelków do słupka) tylko od strony podłogi.

Podstawowa kolorystyka słupków : aluminium anodowane na kolor zbliŜony
do srebrnego (RAL 9006).
Na Ŝyczenie inne kolory słupków : lakier wg podanego numeru RAL.
Słupki CODI MC to słupki 1 – lub 2 – stronne;
dla słupków 2 – stronnych mamy do dyspozycji dwie niezaleŜne, dzielone komory,
kaŜda zamknięta pokrywą C45.
W miejsce pokryw C45 (poprzez cięcie pokrywy) montowane są bezpośrednio
dowolne gniazda standardu mod. 45 x 45 mm.
Ilość gniazd z kaŜdej strony słupka ograniczona praktycznie tylko jego długością
(wielokrotność wymiaru 45 mm).

Przekrój popularnego słupka Codi MC 110/80.
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MontaŜ gniazd (45 x 45 mm) w słupku CODI MC.

Stalowa stopka mocująca słupek CODI MC 110/80 do podłogi.

Widok sztycy rozporowej, mocującej słupek od strony sufitu.
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1. Słupki CODI MC długie.
1.1. Słupki CODI MC 65/65.
Jest to słupek jednostronny, z 1 pokrywą C45, umoŜliwiającą montaŜ (zatrzaskowo)
dowolnych gniazd mod. 45 x 45 mm.
Wykonanie podstawowe: aluminium anodowane srebrne.
Na zamówienie - inne kolory (lakier na podany RAL).
Wymiary zewn. słupka (przekrój): 65 x 65 mm.
Zasilanie słupka (wprowadzenie kabelków): albo od podłogi, albo od strony sufitu.
Podstawowa długość słupka CODI MC 65/65 to 3200 mm. (plus sztyca rozporowa).
Dla dłuŜszych słupków: niebezpieczeństwo niestabilności !
Regulacja sztycy od strony sufitu moŜliwa w zakresie: 50 – 1000 mm.
W ofercie standardowo (bez konieczności zamawiania) maskownice przejście słupka
przez sufit podwieszony w 6 kolorach. Podstawowy kolor maskownicy: biały.

Przekrój poprzez słupek CODI MC 65/65.

1.2. Słupek CODI MC 110/80.
Słupek 2 – stronny, b. stabilny konstrukcyjnie.
Długość dowolna - nie ma niebezpieczeństwa niestabilności słupka.
W słupku mamy 2 niezaleŜne komory, kaŜda zamknięta pokrywą aluminiową C45.
Z dwóch stron (w miejsce pokryw) montowane gniazda mod.45 x 45 mm.
Wymiary zewn. słupka (przekrój): 110 x 80 mm.
Pozostałe parametry techn.: jak dla słupka CODI MC 65/65.
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Przekrój słupka CODI MC 110/80.
Podstawowe wysokości długich słupków CODI MC 110/80:
1. 2850 mm (+ sztyca rozporowa),
2. 3350 mm (+ sztyca rozporowa),
3. 3850 mm (+ sztyca rozporowa).
Regulacja sztycy w zakresie 50 – 1000 mm.

Uwagi:
1. na Ŝyczenie dowolne długości słupków (dopasowane do potrzeb),
2. maksymalna wysokość słupków CODI MC 110/80 wynosi 6000

mm.

2. Słupki CODI MC krótkie (kolumienki).
Dostępne tylko w wykonaniu 2 – stronnym, typ CODI MC 110/80.
Z dwóch stron: A i B - moŜliwość wpinania gniazd mod. 45 x 45 mm
(poprzez cięcie pokrywy i zatrzaskowe mocowanie gniazd wtyczkowych).

Przekrój kolumienki CODI MC 110/80.
Mocowanie (i zasilanie) krótkiego słupka CODI MC 110/80 wyłącznie od strony podłogi,
za pomocą mocnej stalowej stopki (jak dla analogicznego słupka długiego).
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RóŜne słupki krótkie (kolumienki) CODI MC 110/80.

W ofercie mamy następujące długości (wysokości) tych słupków:
- 270 mm – dla max. 6 gniazd (3 +3) mod.45 x 45 mm,
- 450 mm – dla max. 12 gniazd (6 + 6) mod. 45 x 45 mm,
- 630 mm – dla max. 18 gniazd (9 + 9) mod. 45 x 45 mm.
Uwaga: moŜliwe są inne wysokości słupków krótkich CODI MC 110/80.
Bardzo popularne wśród Odbiorców są następujące długości (wysokości):
- 300 mm,
- 500 mm,
- 700 mm.
Zarówno stopka stalowa, mocująca kolumienkę do podłogi, jak i zaślepka słupka od góry
nie wymaga osobnej specyfikacji (są w cenie słupka).

Przykłady zabudowy słupków krótkich CODI MC 110/80.
Osprzęt dowolny, ale przy zachowaniu standardu: 45 x 45 mm.
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