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Receptor Attika mediu
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Instrucțiuni de instalare

 de i ta are

Certificate Descriere tehnică

Capacitate de drenare
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n truc iuni de monta
Receptor Attika mediu din R

1. 2.

3. 4.

5. 6.

e montea  ariera de apori ac  e te nece ar  ipi i conectoru  pecia  rum ac  a 
ariera de apori

e montea  i o a ia acoperi u ui i a aticu ui  cu decupa e e 
nece are

e montea  receptoru  Attika mediu n i o a ia tera ei 
i e mpin e prin atic

e montea  idroi o a ia potri it  a acoperi u ui de a decupat  n mod
core pun tor i e udea  a u eru  receptoru ui

ac  e te nece ar  monta i r taru  para run a op iona  
a ori iciu  de o ire uti i nd kitu  de monta  inc u

emp u de monta
Receptor Attika mediu din R in ta at n acoperi  ca d

ecuta i o aur  n atic
d     =  150mm pentru DN 100

120mm pentru DN 70

H    =      ro imea i o a iei p u
15mm

Art.Nr.: 3212 Receptor Attika mediu DN  70 
Art.Nr.: 3214 Receptor Attika mediu DN100

H

d

   ! Atenție !
tunci c nd se sudează 

cu lacără deschisă  nu 
se va îndrepta lacăra 
către corpul receptorului.

S  Tehnică de ixare S    os. ucurești itești  nr. bis  corp D  et.  te ănești  rgeș   Tel:    :   . ixari.ro



n truc iuni de monta
Receptor Attika mediu din R
7. 8.

9. 10.

Se conectează direct la țeava de scurgere din oțel 
inoxidabil.

Opțional se poate racorda la colectorul de apă: cod 
produs 3438/2438.

Sau se poate lăsa pentru scurgere liberă. tunci c nd este utilizat ca preaplin de urgență se 
olosește accesoriul special ru bach rt. r. .
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Date tehnice:
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Denumire  
Cod produs  
Desen nr. alabil din. 05.03.201

Receptor ttika mediu din U  DN 0 
3212

3050

5

135

5(
DN 0

)

21
0 2

0

3023
2 5
3 0
4 0

2,
5



Denumire  
Cod produs  
Desen nr. alabil din 05.03.201

Receptor ttika mediu din  U  DN 100 
3214

2 5
3 0
4 5

3050

5
145

110(
DN 100

)

2,
5 22

0 2
0

3023



Denumire  
Cod produs  
Desen nr. alabil din: 19.03.2018

Grătar parafrunzar ttika din inox fără înclinare 
3494.S1

320

20
0

90



Denumire  
Cod produs  
Desen nr. alabil din: 19.03.2018

Parafrunzar din PE pentru Receptor tika uper 
3495.S / 3495.S1

275

16
5

70



Denumire  
Cod produs  
Desen nr. alabil din: 13.02.2018

Piesă pentru racord la bariera de vapori DN 70 
2492.M

70
Ø 10

5
Ø

62

320

32
0



Denumire  
Cod produs  
Desen nr. alabil din: 13.02.2018

Piesă pentru racord la bariera de vapori DN 100 
2494.M

320

32
0

10
0

Ø 15
0

Ø

62



Bemaßung
dD
56130
76155
111190

Denumire

Desen nr.:
alabil din  :

Piesă de mascare pentru fațadă
din oțel inoxidabil

08.02.2018

2460.50 / 2460.70 / 2460.100Cod produs

Ø D

Ø d
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Receptor Attika mediu

Receptor ttika pentru scurgere laterală prin atic cu 
mufă de inserție (cod produs 3415), instalat în bariera 
de vapori, cu un Receptor ttika mediu DN 100 cod 

produs  3214 .
Pentru a evita deteriorarea cauzată de îngheț, vă 

recomandăm utilizarea sistemului nostru de urmărire a 
temperaturii.

S  Tehnică de ixare S
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Denumire

Cod produs

Desen nr.

alabil din        

Capacitate de drenare pentru Receptor ttika mediu

1 .01.201

Capacitate de drenare în l/s pentru

Cod produs Denumire Diametru 
DN.

curgere
Capacitate de drenare în l/s cu

înălțimea de acumulare
15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 5 mm

3212 Receptor ttika mediu DN 0 scurgere liberă 1.40 2.00 2. 0 3. 0 5.50 .10
3212 Receptor ttika mediu DN 0 la burlan 1.40 2.00 2. 0 3. 0 5.50 .10
3214 Receptor ttika mediu DN 100 scurgere liberă 1.50 2.00 2. 0 3.40 4.10 4. 0
3214 Receptor ttika mediu DN 100 la burlan 1.50 2.20 3.00 3. 0 4.50 5.20

Receptor ttika mediu
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Receptor Attika mediu

Descriere Gurile de scurgere pentru acoperiș Grumbach, realizate din 
P R, pentru montare în acoperișuri plate, terase și balcoane, 
se disting printr-o stabilitate dimensională deosebită, 
rezistență la  și rezistență la impact. Gurile de scurgere 
Grumbach specificate au un contact permanent între corpul 
receptorului și manșonul de conectare. Gulerele de legătură 
cu membranele de acoperiș sunt disponibile în mai multe  
variante de material pentru a acoperi toate soluțiile de 
acoperiș terasă  bitum, P C,  BCE, membrana de acoperiș din 
polyolefin. 
Pentru a nu avea infiltrații și a asigura permanenta conexiune 
între gulerele de  legătură cu membranele de acoperiș și 
corpul gurii de scurgere este obligatoriu ca  membranele de 
acoperiș să fie prevazute la intrados cu împ slitură de 
poliester.        

Material

tilizare

spect

Monta

Monitorizare

Clasificare

Gurile de scurgere Grumbach sunt utilizate pentru drenarea 
apelor pluviale de pe acoperișuri plane, balcoane și terase.

Design dintr-o singură piesă sau din două piese cu prelungitor 
și etanșări din EPDM.

După instrucțiunile de instalare și în conformitate cu 
directivele pentru acoperișuri plane DIN 1986-100.

Monitorizarea externă cu testare conform EN 1253 de către 
Landesgewerbeanstalt Bayern bzw. sau auto-monitorizare.

Conform DIN 4102, Clasa de protecție la incendiu B2, normal 
inflamabil

Corpul gurii de scurgere este realizat din spumă 
poliuretanică rigidă de înaltă densitate, cu densitate de 
500 kg/m³. Parafrunzar din PE.
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Receptor Attika mediu

3212. xxx GR 
Receptor Attika mediu din PUR DN 70

eceptor tti a ediu  integral din 
spu ă rigidă de poliuretan ără  
izolat ter ic  con or  D    cu 
dia etru no inal D   cu conductă 
de conectare din  D   neagră  

 c  lungi e. entru racordarea 
directă la conducte cu u ă  pentru 
drenarea gravitațională  cu conexiune 

    pentru di erite soluții de 
acoperiș și adaptor ti a ără înclinare. 

onă de ad isie ică  înclinată  pentru 
onta ul receptorului intervenție în 

izolație de nu ai   dar cu o 
capacitate are de drena .

u două găuri iletate pentru onta ul 
grilei para runzar din inox sau a 
para runzarului din .
ivrare și instalare pro esională.

enumire  Receptor Attika mediu din 
PUR Dia etru no inal: DN 70 

od produs: 3212. xxx 
egătură la e brana de acoperiș: 
roducător: Karl Grumbach GmbH & Co 

KG

3214. xxx GR 
Receptor Attika mediu din PUR DN 
100 

eceptor tti a ediu, integral din 
spu ă rigidă de poliuretan ără  
izolat ter ic  con or  DIN EN 1253, cu 
dia etru no inal DN 100, cu conductă 
de conectare din  DN 100  neagră  
55 cm lungi e. entru racordarea 
directă la conducte cu u ă  pentru 
drenarea gravitațională, cu conexiune 

    pentru di erite soluții de 
acoperiș și adaptor ti a ără înclinare. 

onă de ad isie ică  înclinată  pentru 
onta ul receptorului (intervenție în 

izolație de nu ai  )  dar cu o 
capacitate are de drena .

u două găuri iletate pentru onta ul 
grilei para runzar din inox sau a 
para runzarului din .
ivrare și instalare pro esională.

enumire  Receptor Attika mediu din 
PUR Dia etru no inal: DN 100 

od produs: 3214. xxx 
egătură la e brana de acoperiș: 
roducător: arl ru bach b   o 
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