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ecept r cu guler D  

Desene

Instrucțiuni de instalare

Ex. de instalare

Certificate Descriere tehnică

Capacitate de drenare
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350

Instrucțiuni de montaj
Receptor cu guler din PUR 

! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

superioară a acestuia, peste gulerul de cuplare.

Se  montează  izolația  termică  a  acoperișului. 

Lubrifiant

Lubrifiant

         Se va decupa prelungitorul în funcție de
         grosimea izolației și se va introduce în 

corpul de bază.

! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

Introduceți garnitura de etanșare            
antirefulare în canelura de siguranță a             
corpului de bază.

5.                  Se aplică lubrifiant pe garnitura de
         etanșare antirefulare și pe prelungitor.        

Introduceți prelungitorul în corpul de bază.

Exemplu de montaj: Receptor cu guler instalat în pardoseală de beton, 
cu prelungitor în izolația termică (acoperiș cald).

        Inserați receptorul cu guler în deschiderea
           existentă a plafonului (se poate lipi, de 
exemplu cu spumă).

       
         receptorului

   Se așează bariera de vapori 
 și  se  decupează

peste corpul
 la  partea 3.
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PrelungitorReceptor cu guler

► până la 16cm izolație
Cod produs 3081

► vertical
DN150
Cod produs 3008

► vertical
DN150
încălzire(230V)
Cod produs 3028.2

► până la 23cm izolație
Cod produs 3083
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Receptor cu guler din PUR 

Art. Nr. 5971
inclus în set

În funcție de structura acoperișului, se alege accesoriul potrivit:   1. Parafrunzar   2. Kit de scurgere pentru terasă circulabilă

Art. Nr. 5900

Instrucțiuni de montaj
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Date tehnice: Receptor cu guler

Date tehnice: Prelungitor
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Receptor cu guler din PUR DN 150 
3008 / 3028.2
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ecept r cu guler D  

Receptor cu guler   cu ie ire ertic l  in t l t
n t n de eton  et n t cu pu  preun  cu

prelungitor ont t n i ol i  ter ei
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l il din        :

p cit te de dren re receptor cu guler 

15.01.2018

p cit te de dren re n l  pentru

od produ enu ire i etru 
DN

curgere:
p cit te de dren re n l  cu 

n l i e  de cu ul re 
15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm

3008 / 3028.2 Receptor cu guler ne nc l it nc l it DN 150 ertic l 2.40 3.90 6.60 9.50 13.20 17.50
3009 Receptor cu guler ne nc l it DN 200 ertic l 2.00 4.10 7.50 10.80 13.50 18.30

Receptor cu guler  Receptor cu guler DN 200
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ecept r cu guler D  

e criere Recepto rele de curgere pentru coperi  ru c  
re li te din R  pentru ont re n coperi uri pl te  ter e 
i lco ne  e di ting printr o t ilit te di en ion l  

deo e it  re i ten  l   i re i ten  l  i p ct  
Recepto rele ru c  peci ic te u un cont ct per nent 
ntre corpul receptorului i n onul de conect re  ulerele 
de leg tur  cu e r nele de coperi  unt di poni ile n 

i ulte  ri nte de teri l pentru  coperi to te 
olu iile de coperi  ter  itu     e r n  de 
coperi  din pol ole in  
entru  nu e  in iltr ii i  igur  per nent  cone iune
ntre gulerele de  leg tur  cu e r nele de coperi  i
corpul receptorului e te o lig toriu c   e r nele de
coperi   ie pre ute l  intr do  cu p litur  de

polie ter

teri l

tili re

pect

ont

onitori re

l i ic re

Recepto rele de curgere ru c  unt utili te pentru 
dren re  pelor plu i le de pe coperi uri pl ne  lco ne i 
ter e

e ign dintr o ingur  pie  u din dou  pie e cu prelungitor 
i et n ri din 

up  in truc iunile de in t l re i n con or it te cu 
directi ele pentru coperi uri pl ne  

onitori re  e tern  cu te t re con or    de c tre 
nde ge er e n t lt ern  u uto onitori re

on or    l  de protec ie l  incendiu  nor l 
in l il

orpul receptorului e te re li t din pu  poliuret nic  
rigid  de n lt  den it te  cu den it te de  g  

r run r din 
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ncăl ire 230V pentru 
recept are

e criere le entul de nc l ire c  un c rtu  de nc l ire  oe icient de 
te per tur  po iti  cu control independent i li it re  te per turii  

nd te per tur  e terio r  cre te  con u ul de energie e te redu  
uto t i in er  le entul de nc l ire p tre  o te per tur  

intern  con t nt  de 

onect re: onect re direct  l   r  en or upli ent r e terior  c  e te 
nece r  pre ut cu un co ut tor upli ent r pornit  oprit

igur n  nece r   prin di po iti  de curent re idu l

ungi e  c lului de 
conect re  

teri lul c lului de 
conect re      ilicon  re i tent l  te per turi ridic te

e per tur  de oper re    

 
 

 
 
 

e per tur  i  pe 
interiorul c n lului
utere continu  l   
utere continu  l   
utere continu  l   
utere i  de pornire
pe ter en curt
en iune    

e te de igur n  con or      

 olt
 

  

e t de n lt  ten iune
urent de curgere

Re i ten  i ol iei

  e per tur  e terio r
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3028.2 xxx GR
Receptor cu guler din PUR cu 
ieșire verticală DN 150
încălzit 230 V
cu parafrunzar

Receptor vertical, integral din spumă rigidă 
de poliuretan fără CFC, izolat  termic, cu 
diametru nominal DN 150. 
Pentru racordarea directă la conducte cu 
mufă, pentru drenarea gravitațională, cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite 
soluții de acoperiș, potrivit pentru 
hidroizolare și cu degajări pentru fixarea 
sigură a parafrunzarelor sau etanșarea la 
antirefulare a prelungitoarelor într-o 
construcție din două părți la acoperișuri 
plate neventilate (acoperiș cald). Cu 
element de încălzire autoreglabil integrat 
de aproximativ 10 W pentru a preveni 
riscul de îngheț, pentru conectarea directă 
la 230 V. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor cu guler din PUR cu 
ieșire verticală, încălzit 230 V
Diametru nominal: DN 150
Cod produs: 3028.2 xxx
Legătură la membrana de acoperiș:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

3081. xxx GR 
Prelungitor din PUR 50-160 mm
pentru Receptor cu guler  DN 70-DN 
150

Prelungitor integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără CFC, izolat termic, pentru 
grosimi de izolație de 50-160 mm, cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite 
soluții de acoperiș, potrivit pentru 
hidroizolare și cu degajări pentru fixarea 
sigură a parafrunzarelor, varianta completă 
cu lubrifiant și inel de etanșare antirefulare. 
Livrare și instalare profesională.

Denumire: Prelungitor din PUR pentru
Receptor cu guler
Grosimea izolației: 50-160 mm
Cod produs: 3081. xxx
Legătură la membrana de acoperiș:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG

3008. xxx GR 
Receptor cu guler din PUR cu 
ieșire verticală DN 150
cu parafrunzar

Receptor vertical, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolat  
termic, cu diametru nominal DN 150. 
Pentru racordarea directă la conducte cu 
mufă, pentru drenarea gravitațională, cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite 
soluții de acoperiș, potrivit pentru 
hidroizolare și cu degajări pentru fixarea 
sigură a parafrunzarelor sau etanșarea la 
antirefulare a prelungitoarelor ntr-o 
construcție din două părți la acoperișuri 
plate neventilate (acoperiș cald). 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor cu guler din PUR 
cu ieșire verticală
Diametru nominal: DN 150
Cod produs: 3008. xxx
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG
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3083. xxx GR 
Prelungitor din PUR 500 0  
pentru Receptor cu guler  DN 70-DN 
150

Prelungitor integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără CFC, izolat termic conform 
DIN 19599, pentru grosimi de izolație de 
50-230 mm, cu conexiune (500 * 500 mm)
pentru diferite soluții de acoperiș, potrivit
pentru hidroizolare și cu degajări pentru
fixarea sigură a parafrunzarelor, varianta
completă cu lubrifiant și inel de etanșare
antirefulare.
Livrare și instalare profesională.

Denumire: Prelungitor din PUR pentru 
Receptor cu guler
Grosimea izolației: 50-230 mm
Cod produs: 3083. xxx
Legătură la membrana de acoperiș:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG
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