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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika Super 2 DN100 în acoperiș cald

Art.Nr. 3433.S2 Receptor Attika Super 2
DN100

oziția 

Componente principale:      (1)   Receptor Attika Super 2 DN100
(2)   Piesa pentru preaplin de urgență (cu canelură pentru piesa 5)

Creați decuparea în atic.

d= 150 mm
H = Grosime izolație plus 75mm

Se montează bariera de vapori.

Alternativ, se poate face o 
etanșare a barierei de 
vapori cu bandă flexibilă.

Se montează izolația acoperișului și a aticului, cu decupajele necesare.

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

Despărțitor pentru preaplin de urgență

Dacă este nevoie, se montează piesa racord la bariera de vapori, 
Art.Nr. 2494 (a se vedea instrucțiunile de instalare separate).

Se va decupa mambrana de hidroizolație și se va monta la receptorul 
Attika Super 2 (1) prin lipirea la partea superioară a manșonului.

Se încadrează receptorul Attika Super 2 (1) împreună cu tubul de  
scurgere (3), se potrivește în izolație și se montează prin atic.

(3)   Țeavă de scurgere (scurtați dacă este necesar)
(4)   Racord de scurgere pe 2 căi
(5)   

               (blocat în canelura p 2; scurtați dacă este necesar)
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika Super 2 DN100 în acoperiș cald

Conectați parafrunzarul pe tijele filetate și strângeți cu piulițe.

2. Distanța dintre perete și
partea din față a colectorului de 
apă (Lungimea Lx).

1. Poziția finală / de montaj a
colectorului de apă la atingerea 
zidăriei.

Racordul de scurgere pe 2 căi (4) se montează în colectorul de apă. 
De avut în vedere pentru distanța 'Lx':

Determinați distanța 'Ly':

2. 
orificiul inferior de  golire 

(marginea posterioară

Apoi se măsoară 'Ly' ca fiind  distanța 
dintre zidărie și 

).

.  

1. Fixați racordul de scurgere pe 2 căi (4)
în tubul de evacuare (3) care iese din 
perete.

Dacă este necesar, se montează parafrunzarul Art.Nr. 3494, 
folosind kitul de montaj inclus.

Scoateți șuruburile care fixează tabla despărțitoare preaplinului de
 urgență (2). 

Introduceti tijele filetate și, cu ajutorul piulițelor, fixați din nou 
tabla despărțitoare a preaplinului de urgență (2)
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          Lz = Ly - Lx + 1cm
          Lz = 30cm - 20cm +1cm
          Lz = 11cm
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika Super 2 DN100 în acoperiș cald

Se scurtează atât tubul de scurgere (3) cât și despărțitorul pentru 
preaplin de urgență (5) cu aceeași lungime 'Lz', ... Se calculează lungimea 'Lz' după cum urmează:

* 1 cm, este o constantă fixă!

Exemplu de calcul:

          Anterior (Etapele 8a + 8b) au fost măsurate următoarele lungimi:   

==> Tubul de scurgere (3) și despărțitorul pentru preaplin de 
urgență (5) se vor scurta cu aproximativ 11 cm.

Se montează despărțitorul scurtat pentru preaplin de urgență (5) la 
racordul de scurgere pe 2 căi prin înșurubarea piuliței la știftul filetat.

Despărțitorul pentru preaplin de urgență (5) se fixează în canelura 
tablei despărțitoare a preaplinului de urgență (2).

Fixați  racordul  de  scurgere  pe  2  căi (4)  în  tubul  de  evacuare (3) 
scurtat la dimensiunea rezultată.

Optional se pot utiliza colectoarele Art.Nr. 2438 o. 3438 fixate în 
zidărie pentru racordul de scurgere pe 2 căi (4).

... astfel încât racordul de scurgere pe 2 
căi (4) să evacueze apa în colector (vezi 
imaginea 12).

marginea posterioară a orificiului
inferior de  golire

          Lx = 20cm distanța de la perete (la colectarea apei în colector)
          Ly = 30cm distanța de la perete (

) 

! Atenție !

n 

 Deschiderea de evacuare 
racordului de scurgere pe 2 
căi  (4) trebuie să fie î
interiorul  colectorului ! (vezi  
imaginea 12)

               ! Atenție !
Despărțitorul pentru preaplin 
de urgență (5) se fixează în 
tabla despărțitoare a 
preaplinului  de urgență (2) 
(vezi etapa 10b)
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika Super 2 DN100 în acoperiș cald

Drenaj de 
urgență

Dr. de urgență

Dr. principal

Colector de 
apăFlux principal

Date tehnice: max. ca. 785 (variabil)
max. ca. 645 (variabil)

90
35

550 
(Pos.3; poate fi scurtat)

Schema de evacuare a apei din fluxul principal și din preaplinul de urgență la o instalare corectă.

SIC Tehnică de Fixare SRL - Șos. București-Pitești, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș  | Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 | www.fixari.ro



1 2

6

3

5

4

H

d

Best.-Nr.: 284713032

1

3

5

3

5

Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika Super 2 cu ramificație DN100 în acoperiș cald

Art.Nr. 3434.S2 /.S2.L  
Receptor Attika Super 2 DN100

Creați decuparea în atic.

d = 150 mm
H = Grosime izolație plus 60mm

Dacă este nevoie, se montează piesa racord la bariera de vapori, 
Art.Nr. 2494 (a se vedea instrucțiunile de instalare separat).

Se montează bariera de vapori (se prinde în flanșă).

Alternativ, se poate face o 
etanșare a barierei de 
vapori cu bandă flexibilă.

Se montează izolația acoperișului și a aticului, cu decupajele necesare.

Potriviți membrana de acoperiș peste Receptorul Attika Super 2 (1) 
și sudați-o la partea superioară a manșetei receptorului.

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

Se încadrează receptorul Attika Super 2 (1) împreună cu tubul de  
scurgere (3), se potrivește în izolație și se montează prin atic.

Componente principale:      (1)   Receptor Attika Super 2 DN 100 (fără țeavă din PVC)  
(2)   Piesa pentru preaplin de urgență

SIC Tehnică de Fixare SRL - Șos. București-Pitești, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș |Tel: 0728 010 701; 0757 577 0421| www.fixari.ro 

(3)  Țeavă de scurgere din oțel inoxidabil      
(4)   Ramificație DN 100      
(5) DDesparțitor pentru preaplin de urgență      
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika Super 2 cu ramificație DN100 în acoperiș cald

Conectați parafrunzarul pe tijele filetate și strângeți cu piulițe. Reglați țeava de scurgere prin atic (3). 
Determinați distanța 'Lx':

Se măsoară distanța de la 
fața zidăriei la extremitatea 
șevii de scurgere (3). 
(Lungime Lx).

Se măsoară distanța dintre fața zidăriei și axul reducției 'Ly'.
Se scurtează atât țeava de scurgere (3) cât și despărțitorul pentru 
preaplin de urgență (5) cu aceeași lungime 'Lz', ...

... astfel încât ramificația (4) să fie la 
distanța dorită față de zidărie.
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Scoateți șuruburile care fixează tabla despărțitoare  a 
preaplinului de urgență (2). 

Introduceti tijele filetate și, cu ajutorul piulițelor, fixați din nou 
tabla despărțitoare a preaplinului de urgență (2)
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Lz = Lx + 6cm* - Ly

          Lz = Lx + 6cm - Ly
          Lz = 13cm + 6cm - 8cm
          Lz = 11cm

Se calculează lungimea 'Lz' după cum urmează:

*6 cm, este o constantă fixă!

        Exemplu de calcul:

  Anterior (Etapele 8a + 8b) au fost măsurate următoarele lungimi:   
          Lx = 13cm distanța de la perete la extremitatea țevii de

  scurgere (3)
          Ly = 8cm distanța dorită față de perete 

==> Țeava de scurgere (3) și despărțitorul pentru preaplin de urgență (5) 

Se inserează ramificația (4) în țeava de scurgere prin atic (3).

        se vor scurta cu aproximativ 11 cm.

! Atenție !
Despărțitorul pentru preaplin de 
urgență (5) se introduce prin 
ramificație (4) în canelură! 
(vezi figura 10b)

Se montează despărțitorul scurtat pentru preaplin de urgență (5) la 
ramificație (4) prin înșurubarea piuliței la știftul filetat.

Despărțitorul pentru preaplin de urgență (5) se fixează în canelura 
tablei despărțitoare a preaplinului de urgență (2).

Conectați ramificația (4) în burlanul de scurgere.De ex., puteți 
utiliza gama noastră de țevi din oțel inoxidabil.

Reducție din titanzinc Art. 5955

Conector sistem Loro DN100 Art. 5954

Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika Super 2 cu ramificație DN100 în acoperiș cald
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Pentru alte conexiuni la burlanul de scurgere se pot folosi reducții 
/ reducții pentru titanzinc și sistemul Loro.
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika Super 2 cu ramificație DN100 în acoperiș cald

Date tehnice:

Dr. de urgență

Dr. principal

Drenaj de urgență

D
renaj principal

12 Drenajul de urgență și drenajul principal în cazul unui montaj corect.

SIC Tehnică de Fixare SRL - Șos. București-Pitești, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș |Tel: 0728 010 701; 0757 577 042 | www.fixari.ro 




