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PB-1; PB-2; un cokoli

Vispārējs PB-1 apraksts
U1 gabarīta sadalnes ir iespējams komplektēt ar kornšteinu komplektu ar
nosegkārbu sadalnes stiprināšanai pie koka vai dzelzsbetona balsta balsta kā arī ekas
sienas. Komplektā iekļauti 2gab. kronšteini, nosegkārba un 4 gab. bultskrūves ar
paplāksnēm kronšteinu stiprināšanai pie sadalnes. Nosegkārbas stiprināšanai
izmantojamas bultskrūves ar paplāksnēm no sadalnes komplektācijas.
Kronšteini pie koka vai dzelzsbetona balsta stiprināmi ar stīpu COT37 vai
analogu stīpu. Pie sienas kronsteini stiprināmi ar skrūvēm un dībeļiem atbisltoši sienas
materiālam.
Elementi kronšteinu stiprināšanai pie balsta vai sienas nav iekļauti
kronšteinu komplektācijā.
Kronšteins

Aksesuārs sadalnei

Piezīmes

PB-1

U1-1/63, U1-2/63/ U1-1/100

Komplektā 2 gab. kronšteini un nosegkārba

1. att. Kronšteinu komplekts PB-1

Vispārējs PB-2 apraksts
U5-2/63 sadalnes ir iespējams komplektēt ar kornšteinu komplektu ar
nosegkārbu sadalnes stiprināšanai pie ēkas sienas. Komplektā iekļauti 4 gab.
kronšteini, nosegkārba un 4 gab. bultskrūves ar paplāksnēm kronšteinu stiprināšanai
pie sadalnes. Nosegkārbas stiprināšanai izmantojamas bultskrūves ar paplāksnēm no
sadalnes komplektācijas.
Pie sienas kronsteini stiprināmi ar skrūvēm un dībeļiem atbisltoši sienas
materiālam.
Elementi kronšteinu stiprināšanai pie sienas nav iekļauti kronšteinu
komplektācijā.

Kronšteins

Aksesuārs sadalnei

Piezīmes

PB-2

U5-2/63

Komplektā 4 gab. kronšteini un nosegkārba

2. att. Kronšteinu komplekts PB-2

Cokolu vispārējs apraksts
C1/170, C1/300, C1/450, C1/710 un C5/170 ir uzskaites sadaļņu cokoli,
kas paredzēts sadaļņu nostiprināšanai uz pamatnes. Cokolu izvēlas atbilstoši
nepieciešamajam sadalnes kopējam ausgtumam no zemes.
Cokola priekšējā daļa noņemama tikai pēc skrūves atskrūvēšanas kas
atrodais aiz sadalnes plombējamā ekrāna. Cokols izgatavots no 1,5mm vai 2mm
biezas cinkota tērauda DX51D loksnes ar cinka pārklājumu 600g/m2, kura atbilst
LVS EN 10346:2015.

Cokols

Aksesuārs sadalnei

C1/170

U1-1/63, U1-1/100

Cokols sadalnes augstumam no zemes 1,2m

Pielietojums

Izmēri (AxPXDz)
170 x 480 x 230

C1/300

U1-2/63

Cokols sadalnes augstumam no zemes 1,5m

300 x 480 x 230

C1/450

U1-1/63, U1-1/100

Cokols sadalnes augstumam no zemes 1,5m

450 x 480 x 230

C1/710

U1-1/63, U1-1/100

Cokols sadalnes augstumam no zemes 1,76m

710 x 480 x 230

C5/170

U5-2/63

Cokols sadalnes augstumam no zemes 1,2m

170 x 640 x 230

3. att. Cokols C1/170
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