Onderconstructie
Panelen
topl agen
accessoires

Productblad

Kokerwerk KW120
Dé onderconstructie voor toepassing in datacenters, technischeen computerruimtes en ruimtes waar hoge eisen aan
belastbaarheid worden gesteld.
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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.

Onderconstructie
Kokerwerk KW120
Deze onderconstructie is uitermate geschikt voor omgevingen waar aarding,
draagkracht en zijwaartse stabiliteit van groot belang zijn. Denk hierbij aan
datacenters, computerruimtes, technische ruimtes en cleanrooms. Dankzij het
ruime raster biedt deze onderconstructie onder de vloer extra veel ruimte voor
bekabeling. Ook zorgt het voor nog minder obstructies voor luchttransport.
Doordat de gehele onderconstructie opgebouwd is uit staal en alle onderdelen aan
elkaar geschroefd zijn, heeft deze constructie een niet-meetbare weerstand per
2,4 meter (0,00 Ohm). Dit betekent dat de kokerwerkvloer uitstekend gebruikt kan
worden als aardingsgrid.

Onderconstructie
Veiligheid en stabiliteit
Deze onderconstructie is een op zichzelf staand systeem en kan worden
opgebouwd zonder panelen. Omdat alle vijzels door middel van kokers met elkaar
worden verbonden én onderling worden vastgeschroefd, ontstaat er een grote
stabiele constructie. Dit betekent dat er meerdere panelen uitgenomen kunnen
worden zónder dat de integriteit van de verhoogde vloer wordt aangetast. Op deze
manier ontstaat een veilige omgeving voor mens én apparatuur. Daarbij vangt
deze constructie zijwaartse krachten probleemloos op (deze ontstaan bijvoorbeeld
bij het vervoer met palletwagens).

Onderconstructie
Montage
Deze vijzel kan al worden gemonteerd op een betonnen vloer die onder de rei is
afgewerkt. Door de stelmogelijkheden binnen de vijzel wordt altijd een waterpas
eindresultaat gerealiseerd.
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KoKerwerK Kw120

Onderconstructie
Vijzel

Onderconstructie
Dempingsplaatje

Onderconstructie
Koker

Vijzeltype
Type 5 (tot een constructiehoogte
van 1.160 mm)
Type 5H (tot een
constructiehoogte van 1.460 mm)

Dikte
2 mm

Afmetingen breedte x hoogte x dikte
40 mm x 60 mm x 2 mm

Materiaal
Geleidend kunststof, voorzien van
nokjes t.b.v. de positionering van de
panelen

Materiaal
Staal, elektrolytisch verzonken

Diameter voetplaat
98 mm

Montage
De kokers worden aan één zijde met een
parker aan de vijzelkop bevestigd.

Schroefdraad vijzelkop
M20
Buisdiameter
Type 5: buitendiameter 24 mm,
buisdikte 2 mm
Type 5H: buitendiameter 26 mm,
buisdikte 3 mm

1200 mm

Materiaal
Staal, gegalvaniseerd, geel
gepassiveerd
Vijzelhoogte
Type 5: 170 mm - 1.100 mm
Type 5H: 170 mm - 1.400 mm
Stelbereik
+/- 25 mm

De stramienmaat van deze onderconstructie is
600 mm x 1.200 mm. Afwijkende maten zijn mogelijk.

Deze vijzel is in verschillende
hoogtes verkrijgbaar, afhankelijk
van de gekozen vloerhoogte.

Montage
Op constructieve vloer met PU-lijm
Rastermaat
In de ene richting worden de
vijzels h.o.h. 600 mm geplaatst. In
de dwarsrichting worden de vijzels
op 1.200 mm afstand geplaatst.
M.u.v. de aansluiting op
bouwkundige delen.

Elektrische geleiding
Weerstand in de onderconstructie
Niet meetbaar: 0,00 Ohm / 2.400 mm
gemeten van vijzel tot vijzel
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Vijzelbelasting volgens DIN
EN 12825
Bezwijkingslast bij gecentreerde belasting
> 20,2 kN (Test bij vijzelhoogte van 990
mm)

