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Dimensiune | Article-No.

DN 50 2640
DN 70 2642
DN 100 2644
DN 125 2646
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Art. DN d1 d2 X

5943 70 75 – –

5945 100 110 – –

5946 125 125 – –

5948 150 160 – –

Art. DN d1 d2 X

2640 50 50 160 180

2642 70 75 160 180

2644 100 110 180 240

2646 125 125 200 240

¢ Element pentru protecţie 
      împotriva incendiilor

Date tehnice - element şi receptor pentru protecţie împotriva incendiilor  

Exemplu de montaj element și receptor pentru protecţie împotriva incendiilor

Element pentru protecţie 
împotriva incendiilor
DN 70 5943
DN 100 5945
DN 125 5946
DN 150 5948

Element pentru protecţie contra 
incendiilor cu receptor Universal și 
prelungitor montate pe tablă 
trapezoidală în acoperiș cald.

Element pentru protecţie împotriva incendiilor Grumbach pentru receptoare de scurgere 
de acoperiş - ideal pentru orice receptor universal şi pentru gama de receptoare 
compacte cu guler.
Căptuşeala de protecţie împotriva incendiilor prezintă o adâncitură cvadruplă în partea 
superioară, ceea ce permite o poziţionare optimă a receptorului, astfel încât apa să fie 
drenată complet, fără a rămâne în receptor.

Receptor compact  pentru protecţie 
împotriva incendiilor din oţel inoxidabil

Capac de protecţie la foc pentru 
conducte termoplastice

Elementul pentru protecţie împotriva incendiilor Grumbach previne eficient, în 
conformitate cu DIN18234-3 și -4, extinderea nedorită a unui incendiu din partea 
inferioară pe suprafaţa acoperişului, nu numai prin orificiile din acoperiş, ci şi prin 
deschiderea prin care trece conducta.
Receptorul din oţel inoxidabil pentru protecţie împotriva incendiilor fabricat de 
Grumbach este deosebit de compact şi necesită doar o gaură minimă în plafon, pentru a 
putea fi instalat. Ca alternativă, poate fi utilizat ca orificiu de ventilaţie sau loc de trecere a 
unui cablu de alimentare cu electricitate. Receptorul pentru protecţie împotriva incendiilor 
este compatibil cu prelungitoarele din PUR sau oţel inoxidabil. 
Elementul şi receptorul pentru  protecţia contra incendiilor sunt potrivite pentru 
utilizare în acoperişuri cu tablă trapezoidală (acoperiș cald) .

Receptor compact pentru protecţie contra 
incendiilor DN100 montat pe tablă 
trapezoidală în acoperiș cald, împreună 
cu receptor Eco la partea superioară.
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