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Charakterystyka: 
Prostokątne cokoły dachowe służące jako konstrukcje 
wsporcze pod podstawy dachowe, z dodatkową funkcją 
tłumienia hałasu przenoszonego przez instalację wentylacyjną. 

7.0.0

PDT/PDTK
COKOŁY DACHOWE TŁUMIĄCE

Przeznaczenie
PDT i PDTK pełnią rolę tłumika akustycznego, ograniczającego 
hałas wentylatora oraz umożliwiają przeprowadzenie 
instalacji wentylacyjnej przez płaszczyznę dachu. Stanowią 
element przenoszący na konstrukcję dachu ciężar urządzeń 
wentylacyjnych zamontowanych na cokole dachowym.

Wykonanie
W wewnętrznej części korpusu cokołów znajduje się wkład 
tłumiący z wełny mineralnej. Typ PDTK posiada dodatkowe kulisy 
tłumiące zapewniające zwiększone tłumienie hałasu. Cokoły są 
standardowo wykonane ze stali ocynkowanej o średniej grubości 
powłoki cynku - 19 mikronów. Na zamówienie możliwe jest 
lakierowanie strony zewnętrznej na kolor RAL oraz wykonanie 
specjalne ze stali nierdzewnej.

Poniżej podano wymiary cokołów dachowych przystosowanych 
do wentylatorów firmy WOLTER. Wykonujemy również cokoły do 
wentylatorów innych producentów.

Tabela 1. Wymiary PDT/PDTK

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

H
[mm]

Masa
[kg]

245 294 571 400 12,5

330 395 710 500 19,6

450 555 874 650 31,2

535 625 900 650 34,7

750 895 1200 700 52,9

840 985 1300 800 69,0
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Rysunek 1. Wymiary PDT.
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Rysunek 2. Wymiary PDTK.
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REGULACJA 
DYSTRYBUCJA
POWIETRZA

SL

RAL

SO SN

PDT/PDTK - Cokoły dachowe tłumiące
Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

PDT<X> - <A> x <A> - <P> <RAL>

PDT<X> - <A> x <A> - (<H> - <B> x <B> - <C> x <C>) - <P> <RAL>

Gdzie:

X typ*

brak - bez kulis

K - z dodatkowymi kulisami

A rozstaw otworów przyłącza w mm

H wysokość cokołu dachowego w mm

B wymiar zewnętrzny cokołu w mm

C długość i szerokość cokołu w mm

P wykończenie*

SL - stal lakierowana

SO - stal ocynkowana

SN - stal nierdzewna gat. 1.4301 (304 wg AISI, 0H18N9 wg PN) 

RAL kolor wg palety RAL (dla wykończenia SL)

* wielkości opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartości domyślnych

Przykładowe oznakowanie produktu:  PDTK - 330 x 330 - SO (dla cokołów standardowych)

     PDT - 250 x 250 - (500 - 295 x 295 - 550 x 550) - SL9010 (dla cokołów niestandardowych)

(dla cokołów standardowych)

(dla cokołów niestandardowych)


