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Schaduwframe
Het flexibele frame voor ondersteuning van extra zware kasten
en ter verhoging van de uitneembaarheid van vloerpanelen.
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PBS aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid
voor enigerlei directe of
indirecte schade, van
welke aard dan ook, die
voortvloeit uit de informatie
op dit productblad.

Accessoires
Ondersteuning voor extra zware kasten
Wanneer een kokerwerkvloer extra zwaar wordt belast door bijvoorbeeld de
plaatsing van een UPS, kan een schaduwframe worden geplaatst. Dit frame
maakt gebruik van de draagkracht van de onderconstructie. Het grote voordeel
is dat hiervoor geen aanpassing aan de onderconstructie vereist is. Het is
dus makkelijk om het frame achteraf een stukje te verplaatsen zonder dat dit
enorme verbouwingen tot gevolg heeft! Tevens wordt door het schaduwframe
een grote opening onder de kast gecreëerd, waardoor kabels makkelijk in- en
uitgevoerd kunnen worden.

Schaduwframes kunnen alleen worden toegepast met kokerwerkonderconstructies;
KW120, KW60 en 1KW.
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Schaduwframe
Montagevolgorde

1. E erst wordt de volledige kokerwerk onderconstructie opgebouwd.

2. Vervolgens wordt het schaduwframe hier bovenop gemonteerd.

3. De panelen worden aangebracht.

4. De kast of het apparaat wordt op het schaduwframe geplaatst.

Accessoires
Paneeluitneembaarheid en
renovatie
Door gebruik te maken van een schaduwframe kunt
u de uitstraling en kwaliteit van uw verhoogde vloer
ook op langere termijn makkelijk handhaven. Dit alles
zonder dat apparatuur uitgeschakeld hoeft te worden.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een
schaduwframe worden de kasten op het schaduwframe
geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat een kast een
tegel blokkeert en blijven alle omliggende tegels toch
vrij uitneembaar.
Beschadigde/ verouderde tegels kunnen makkelijk
worden uitgenomen en verwisseld door nieuwe. Alle
kasten en apparatuur kunnen gewoon operationeel
blijven. Zo kan de ruimte laagdrempeling gerenoveerd
worden zónder downtime!
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