REVİZYON KAPAKLARI
REVİZYON KAPILARI
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Kalite ve Güvenlik
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Made by RUG SEMIN
Ürün yelpazesinin sürekli geliştirilmesi, yüksek kalite standartlarında modern üretim süreçleri ve iç ve
dış hizmette görev yapan uzman danışmanlarımızın
sunduğu yetkin danışmanlık hizmeti, işte bizim “Kalite ve Güvenlik Made by RUG SEMIN” anlayışımız
budur.
1924 yılında kurulan Riegelhof & Gärtner GmbH
(RUG), revizyon kapakları ve kapıları üreticisi olarak
Almanya ve Avrupa pazarlarında lider bir konuma
gelmiştir.
2012 şirket için çok önemli bir yıl olmuştur, şirket
Temmuz ayı itibarıyla yeni bir bayrak altında ve SEMIN SAS bünyesinde bir grup şirketi olarak yeni bir
başlangıç yapmıştır. Fransız partnerimiz tanınmış
bir yapı kimyasalları ve profil sistemleri üreticisidir
ve bu zamana kadar RUG için Avrupa pazarlarında
önemli bir satış partneri olmuştur. RUG’un bu
gruba dahil olmasıyla, kendi alanımızda Avrupa
pazarlarında ortak liderlik hedefi ile muazzam bir
sinerji potansiyeli oluşmuştur.
Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizle adil,
uzun süreli iş birlikleri şirket felsefemizin temelini
oluşturmaktadır.
Ortaklaşa gerçekleştirilen geliştirme çalışmaları
ve ürün testlerinin yanı sıra müşteriye özel olarak
hazırlanmış pazarlama desteği de bu felsefenin bir
parçasıdır.
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Yeni Düşünce

Günümüzde hayatımızın her
alanında, yeni gelişmelere ve
değişen taleplere daha hızlı ve
daha kısa sürede uyum sağlamak
göreviyle karşı karşıya olduğumuzu
görüyoruz.
Biz bu görevi üstleniyoruz ve
planlayıcılar ve işlemciler için
en yeni teknik standartlarda yüksek güvenlik sunan çözümler
geliştiriyoruz. Bakım gerektirmeyen
ilk yangın koruma kapağı olan ve
ek yangından koruma kaplaması
ihtiyacını ortadan kaldıran
AluProtect ® gibi çözümler.
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Yangın korumasız genel görünüm

Sayfalar

AluNova
AluNova delikli GK plakalı
AluPlana® macunsuz
AluPlana® macunsuz, hava ve toz geçirmez
Alumatic
Alumatic hava ve toz geçirmez
Alumatic delikli GK plakası için
Alumatic fayans kaplanabilir
AluQuattro® sağnak yağmur, duman, hava ve toz geçirmez
Isoferma®
Softline galvanizli
Softline beyaz
Softline Comfort
ProjectLine®
Aksesuarlar
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AluNova revizyon kapakları

Çevreleyici dudaklı tip kauçuk contası ve alçı levha tabanı (nemli alanlar için uygundur) ile birlikte
Tavan ve duvar montajı için, gizli kenetli bağlantılara sahiptir

— Yüksek kaliteli dudaklı tip kauçuk conta, bağlantı bölgesinin
hava akımı sebebiyle kirlenmesini engeller

— Tüm ebatlarda bulunan çift taraflı tutma düzeneği en
yüksek standartlarda güvenlik sağlar

— Vidalanmış alçı levha taban sayesinde yapı sahibi tarafından
değiştirilmesi mümkündür

— Özel üretim olarak hava geçirmez modeli de temin edilebilir

AluNova revizyon kapakları
Delikli GK-plaka ile

Tavan ve duvar montajı için, gizli kenetli bağlantılara sahiptir

— Kapak boyutu ilgili delikli plaka tasarımına tam olarak uygundur

— Kesintisiz delikli görünüm korunur

— Önceden monte edilmiş ve ortalanmış alçı levha delikli plaka
sayesinde hızlı montaj

— Delikli plaka sistemleri için özel üretimler

— Vidalanmış alçı levha taban sayesinde yerel değişim mümkündür
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AluPlana® revizyon kapağı
Macunsuz

Çevreleyici dudaklı tip kauçuk conta ve alçı levha taban (nemli alanlar için uygundur) ile,
tavan ve duvar montajı için, gizli kenetli bağlantılara sahiptir

— Patentli mekanik alçı levha taban sabitleme yöntemi kalıcı
dayanıklılık garanti eder

— Yüksek kaliteli dudaklı tip kauçuk conta bağlantı bölgesinin
hava akımı sebebiyle kirlenmesini engeller

— Vida başı bulunmayan alçı levha taban
• Bundesverband der Gibs und Gibsbauplattenindustrie e.V.
(Alçı ve Alçı Yapı Malzemeleri Federal Derneği e.V.) bildirge
No.2/Nisan 2003 uyarınca kalite dereceleri Q1 ve Q2
mümkündür

— Tüm ebatlarda bulunan çift taraflı tutma düzeneği en yüksek
standart larda güvenlik sağlar

• GK taban, çıkıntısız olarak flap kapağın çerçevesine 		
yerleştirilmiştir

AluPlana® revizyon kapağı
Macunsuz, hava ve toz geçirmez

Çevreleyici dudaklı tip kauçuk conta ve alçı levha taban (nemli alanlar için uygundur) ile, Tavan ve duvar
montajı için, gizli kenetli bağlantılara sahiptir

DI
EDIL
TEST

PB No. 10431394/2 ve
GS 10-001368-GAS 01-A01-02-de-01
PB Nr. P-BA 8/2014
PB Nr. P-BA 7/2014

— Patentli mekanik alçı levha taban sabitleme yöntemi kalıcı
dayanıklılık garanti eder

— Yüksek kaliteli dudaklı tip kauçuk conta bağlantı bölgesinin
hava akımı sebebiyle kirlenmesini engeller

— Vida başı bulunmayan alçı levha taban
• Bundesverband der Gibs und Gibsbauplattenindustrie
e.V. (Alçı ve Alçı Yapı Malzemeleri Federal Derneği e.V.)
bildirge No.2/Nisan 2003 uyarınca kalite dereceleri Q1 ve
Q2 mümkündür
• GK taban flap kapağın çerçevesine yerleştirilmiştir

— Tüm ebatlarda bulunan çift taraflı tutma düzeneği en yüksek
standart larda güvenlik sağlar
— Flap kapağı hava ve toz geçirmez bir şekilde kurulum
çerçevesine uyarlanmıştır
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Alumatic revizyon kapağı

Çevreleyici dudaklı tip kauçuk conta ve alçı levha taban (nemli alanlar için uygundur) ile,
Tavan ve duvar montajı için, gizli kenetli bağlantılara sahiptir

— Yüksek kaliteli dudaklı tip kauçuk conta

— Tüm ölçülerde çift taraflı tutma düzeneği

— Burulmaya karşı oldukça dayanıklı alüminyum profiller
sayesinde büyük ölçüler, çok yapraklı kapaklar ve özel
geometriler mümkündür

Alumatic revizyon kapağı
Hava ve toz geçirmez

Çevreleyici dudaklı tip kauçuk conta ve alçı levha taban (nemli alanlar için uygundur) ile,
Tavan ve duvar montajı için, gizli kenetli bağlantılara sahiptir

DI
EDIL
TEST

— Flap kapağı hava ve toz geçirmez bir şekilde kurulum
çerçeve sine uyarlanmıştır
— Yüksek kaliteli dudaklı tip kauçuk conta
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PB No: 104 31394/2
PB Nr. P-BA 8/2014
PB Nr. P-BA 7/2014

— Burkulmaya karşı oldukça dayanıklı kurulum çerçevesi 		
konstrüksiyonu

Alumatic revizyon kapağı
Delikli GK plakası için

Tavan ve duvar montajı için, gizli kenetli bağlantılara sahiptir

Delikli GK plaka teslimat kapsamına dahil değildir
GK plaka istek üzerine teslimata dahil edilir.

— Delik dizaynına göre özel üretim

— Kaplama plakaları vb. gibi diğer tabanlara da uygundur

— Kesintisiz delik modeli korunur

— Tavan montajları için iki veya daha fazla yapraklı özel üretim
ebatları (aralıksız) mümkündür

Alumatic revizyon kapağı
Fayans kaplanabilir

Alçı levha (nemli alana uygun) ve döner menteşe ile birlikte, duvar montajı için,
Gizli kenetli bağlantılara sahiptir

— Daha yüksek dönme noktasına sahip patentli döner
menteşe, bu say-de açarken fayansların zedelenmesi riski
ortadan kalkar

— Dudaklı tip kauçuk conta sayesinde hijyeniktir
— Görünmez çerçeve, derz görünümü sağlam kalır
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Westend-Duo Frankfurt/M.

Westend Duo, karakteristik çift
kulesi ile sadece Frankfurt semalarının en dikkat çekici yapılarından
biri olmakla kalmaz, aynı zamanda yenilikçi yapı teknolojileri
sayesinde 96 m yüksekliğindeki
bu binalar, düşük enerji binaları
kimliği kazanmıştır. Tamamen yeni
tavan konstrüksiyonları tüm odaların desteksiz tasarımını (köşeler
hariç) mümkün kılmakta ve IT/
komünikasyon, ışıklandırma ve
havalandırma servis bölümlerini
kapsamaktadır. Bunun için gerekli
olan kolay fakat güvenli erişimi,
hava geçirmez tavan kapaklarımız
sağlamaktadır.
Mimar: KSP Engel & Zimmermann, Frankfurt/M.
Uygulayıcı Firma:
Jaeger Ausbau, Frankfurt/M.
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AluQuattro® revizyon kapağı
Sağnak yağmur, duman, hava ve toz geçirmez

EPDM boşluk contası ve alçı levha taban ile birlikte (nemli alanlara uygundur),
Tavan ve duvar montajı için, gizli kenetli bağlantılara sahiptir

DI
EDIL
TEST

PB No: 104 31394/1 ve 104 31394/4
PB No: 104 32588 ve 10-001231-PB 01-C05-03-DE-01

— Tavan boşluğundan hava akımı olan alanlar için idealdir.

— Boşluk contası sayesinde özel koruma

— 600 Pa hava basıncına kadar (= yaklaşık 100 km/h hava 		
rüzgar hızı) dayanıklıdır

— Soğuk dumanın sızmasını engeller ve zehirlenme
tehlikesinden korur

— Yüksek neme maruz kalan alanlar için uygundur

— Islak alanlar için GKNI plakası değiştirilebilir veya özel üre
tim olarak diğer uygun / onaylı plakalarla temin edilebilir.

Isoferma® revizyon kapısı

Hava geçirmez, yalıtılmış, gizli kenetli bağlantılara sahiptir
Tavan montajı için

DI
EDIL
TEST

— Gizli basınçlı bağlantılar sayesinde homojen kapı
kanadı görünümü
— Aletsiz kullanım
— Kolay montaj
— Teslimat kapsamında yalıtım malzemesi

— Asılabilir kapı kanadı
— Dayanıklı toz kaplamalı yüzey
— Blower Door Test uyarınca hava geçirmezlik
— Opsiyonlu olarak: Yalıtım çerçevesi 22-796, mevcut izolasyon
malzemesinin düşmesini engeller
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Softline revizyon kapısı
Galvanizli

Tavan ve duvar montajına uygundur, 600 x 600 mm’ye kadar tavan montajı yapılabilir

— En uygun fiyatlı çözüm

— Kapı kanadı asılabilir, sola veya sağa monte edilebilir

— Kolay montaj

Softline revizyon kapısı
Beyaz kaplamalıdır

Tavan ve duvar montajı için, 600 x 600 mm’ye kadar tavan montajı yapılabilir

— En uygun fiyatlı çözüm

— Kapı kanadı asılabilir, sola veya sağa monte edilebilir

— Kolay montaj

— Dayanıklı, toz kaplamalı yüzey
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Softline Comfort revizyon kapısı
Gizli kenetli bağlantılara sahiptir, beyaz kaplamalıdır

Tavan ve duvar montajı için, 600 x 600 mm’ye kadar tavan montajı yapılabilir

— Gizli basınçlı bağlantılar sayesinde homojen kapı kanadı
görünümü
— Alet gerektirmeyen kullanım

— Kapı kanadı asılabilir, sola veya sağa monte edilebilir
— Dayanıklı toz kaplamalı yüzey

— Kolay montaj

ProjectLine® revizyon kapağı
Gizli kenetli bağlantılara sahiptir
Tavan ve duvar montajı için, 12,5 mm GKFI

RUG SEMIN OBJE KAPAĞI

— Kazınmış, çıkıntısız yüzey

— Patentli tapa tutma çubuğu emniyet sistemi

— PU köpük conta

— Merkezlenmiş alüminyum profil

13

Köln Belediyeler Birliği

Ren Bölgesi Belediyeler Birliği’nin
merkezi LVR kulesi 2005 yılından beri, 103 m’lik yüksekliği ile
Köln’ün Deutz semtinin simgesi
haline gelmiştir. 29 kat üzerine
yayılmış olan 84.300 m²’lik kullanım alanında revizyon kapakları
AluRapid® şaft duvarı F90/EI90
güvenlik ve kısıtlamasız bakım
olanakları sağlamaktadır.
Mimar: Gatermann & Schossig
Uygulayıcı Firma:
Jaeger Ausbau, Dortmund
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Aksesuarlar

Dört köşeli cıvata anahtarı

7 mm cıvata ölçüsü için
Materyal: Dökme çelik, krom nikel kaplama

Plastik anahtar

7 mm cıvata ölçüsü için
Materyal: Plastik

Vantuz tutucu

Şaft duvar kapaklarını açmak için
Materyal: Plastik

L
A
B

Taban profili

Farklı tavan ve duvar konstrüksiyon kaplama kalınlıklarına uyarmaka için
Materyal: Alüminyum.

Özel üretimler
Talep üzerine özel ebatlar / formatlar / Z profil / profil silindiri için hazırlanmış / kilitli vs.

Örn. çok kanatlı
revizyon kapakları

Örn.gizli projeksiyon perdesi için
oluklu

Örn. profil silindir için
hazırlanmış

Örn. dört köşeli kilit ile

Örn. silindir kilit ile
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Yangın korumalı genel görünüm

Sayfalar

Alumatic F30/EI30 alt kapaklar için
Alumatic F30/EI30 duman, hava ve toz geçirmez alt kapaklar için
Alumatic F60/EI60 alt kapaklar için
Alumatic F90/EI90 40/43mm alt kapaklar için
Alumatic F90/EI90 50mm alt kapaklar için
SecuTecna F120/EI120 50mm alt kapaklar için
AluProtect® F30/EI30 alt kapaklar için
AluProtect® F30/EI30 menfez duvarı için
Şaft duvarı kapısı AluRapid® F30/EI30, F90/EI90
Şaft duvarı kapısı AluSpeed® F90/EI90 duman geçirmez
Alumatic ayırma paneli F30/EI30, F90/EI90
Aksesuarlar
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Alumatic F30/EI30 revizyon kapağı
Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30, II ve III yapı türünde kaba tavan ile bağlantılı olarak
bağımsız yanmaz alt tavana montaj için

EI30 (a <– b)

DI
EDIL
TEST

Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30
IBMB AbP No: P-3034/9607
II ve III yapı türü kaba tavan bağlantılı alt taban
Alttan kontrol edilmiştir

— En uygun fiyatlı çözüm

— GK tavanlara çıkıntısız montaj

— Yüksek kaliteli dudaklı tip kauçuk conta

— Asılabilir flap kapağı

— Gizli kenetli bağlantılara sahiptir

Alumatic F30/EI30 revizyon kapağı
Duman ve hava geçirmez

Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30, hava akımlı, bağımsız yangından koruyucu alt tavanlara
montaj için

EI30 (a –> b)

DI
EDIL
TEST

Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30
PB 3322/1286-Kra 15.11.2006 tarihli /
PB 281 30294/1 281 30294/3’e kadar
Ve 2 Temmuz 2006 tarihli bilirkişi raporu 265 31829
PB 104 31394/1 ve 104 31394/4
Üstten yangına maruziyet (ara tavan bölgesinden)

— Ek olarak soğuk dumanın sızmasını engeller ve böylece
zehirlenme vakalarından korur
— Tavan boşluğundan hava akımı alan alanlar için idealdir

— Boşluk contası sayesinde özel koruma
— Gizli kenetli bağlantılara sahiptir
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Alumatic F30/EI30 revizyon kapağı

Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30, 15 mm, 18 mm veya 25 mm GKF kaplamalı bağımsız yangından
koruyucu alt tavanlara montaj için

Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30
PZ 3094/6309 MPA BS
PZ 3273/2638 MPA BS + PB 3923 2062
DI
EDIL
TEST

Alt tavan hem alttan hem üstten test edilmiştir
15 mm yangın yükünde yukarıdan test edilmiştir
(ara tavan bölgesinden)

— En uygun fiyatlı çözüm

— GK tavanlara çıkıntısız montaj

— yüksek kaliteli dudaklı tip kauçuk conta

— Asılabilir flap kapağı

EI30 (a <–> b)

EI30 (a –> b)

— Gizli kenetli bağlantılara sahiptir

Alumatic F60/EI60 revizyon kapağı

Ateşe dayanıklılık sınıfı F60/EI60, 30 mm GKF kaplamalı bağımsız yangından koruyucu alt
tavanlara montaj

EI60 (a <– b)

DI
EDIL
TEST

Ateşe dayanıklılık sınıfı F60/EI60
PZ 3510/142/10-Ap
Alt tavan sadece alt kısımdan test edilmiştir

— Uygun fiyatlı çözüm

— GK tavanlara çıkıntısız montaj

— Yüksek kaliteli dudaklı tip kauçuk conta

— Asılabilir flap kapağı

— Gizli kenetli bağlantılara sahiptir
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Alumatic F90/EI90 40/43mm revizyon kapağı
Ateşe dayanıklılık sınıfı F90/EI90, 40/43 mm GKF kaplamalı bağımsız yangından koruyucu alt
tavanlara montaj için

EI90 (a <–> b)
Ateşe dayanıklılık sınıfı F90/EI90
P-MPA-E 00-85 / P-MPA-E 01-041
DI
EDIL
TEST

Alt tavan tek olarak hem alt kısımdan hem de üst kısımdan
test edilmiştir (Ara tavan bölgesinden)

— Uygun fiyatlı çözüm

— GK tavanlara çıkıntısız montaj

— Yüksek kaliteli dudaklı tip kauçuk conta

— Asılabilir flap kapağı

— Gizli kenetli bağlantılara sahiptir

Alumatic F90/EI90 50mm revizyon kapağı
Ateşe dayanıklılık sınıfı F90/EI90, 2 x 25 mm GKF kaplamalı bağımsız yangından koruyucu alt
tavanlara montaj için

EI90 (a <–> b)

DI
EDIL
TEST

Ateşe dayanıklılık sınıfı F90/EI90
P 3662/294/10-MPA BS
Alt tavan tek olarak hem alt kısımdan hem de üst
kısımdan test edilmiştir

— Yüksek kaliteli dudaklı tip kauçuk conta

— GK tavanlara çıkıntısız montaj

— Gizli kenetli bağlantılara sahiptir

— Asılabilir flap kapağı
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SecuTecna F120/EI120 50mm revizyon kapağı
Yangın mukavemet sınıfı F120/EI120, 2 x 25 mm DF/GKF kaplamalı kendiliğinden yangından koruma alt
kapaklarına montaj için

EI120 (a <– b)

DI
EDIL
TEST

— Dörtgen silindir kapaklı

Yangın mukavemet sınıfı F120/EI120

— Askıya alınabilir katlanır kapak

— Yüksek tavanlara yüzeyle aynı hizada montaj

Hamburg Eppendorf
Üniversite Hastanesi
Avrupa’nın en modern kliniği
Hamburg’da bulunmaktadır. Burada yaklaşık 6.000 çalışan, yılda
neredeyse 50.000 yatan ve 70.000
ayakta tedavi gören hastanın tıbbi
bakımını ve 40.00’i aşkın acil vakanın tedavisini üstlenmektedir.
Kliniğin diğer bir ağırlık noktası da
araştırma ve eğitimdir. Bu projenin
yüksek taleplerini revizyon kapakları AluProtect ®, Alumatic F30/
EI30 duman geçirmez ve Alumatic
F30/EI30 2 x 12,5 mm karşılamaktadır.
Mimar: Wörner & Partner
Uygulayıcı Firma:
Lindner AG, Hamburg şubesi
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AluProtect® F30/EI30 revizyon kapağı
Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30, 15 mm GKF kaplamalı bağımsız yangından koruyucu alt
tavanlara montaj için

EI30 (a –> b)

DI
EDIL
TEST

— Bakım gerektirmeyen ilk yangın koruyucu tavan kapağı
(patentli)
— Yangın koruma setinin eksik olmasından kaynaklanan risk
ortadan kalkar

Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30
3094/6303 no’lu test raporuna ek değerlendirme
Alt tavan tek olarak üst kısımdan test edilmiştir
(ara tavan bölgesinden)

— Düşük toplam yükseklik
— Sadece RUG SEMIN’de

— Gizli kenetli bağlantılara sahiptir

AluProtect® F30/EI30 revizyon kapağı
Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30, 25 mm GKF kaplamalı bağımsız yangından koruyucu alt
tavanlara montaj için

EI30 (a <– b)

DI
EDIL
TEST

— Bakım gerektirmeyen ilk yangın koruyucu tavan kapağı
(patentli)
— Yangın koruma setinin eksik olmasından kaynaklanan risk
ortadan kalkar

Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30
PB 3923/2062 ve
3094/6303 no’lu test raporuna ek değerlendirme
Alt tavan tek olarak hem alt kısımdan hem de üst kısımdan test
edilmiştir (ara tavan bölgesinden)

— Düşük toplam yükseklik
— Sadece RUG SEMIN’de

— Gizli kenetli bağlantılara sahiptir
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AluProtect® F30/EI30 revizyon kapağı

Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30, ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30’a dahil şaft duvarlarına / kurulum
şaft duvar sistemlerine montaj için

Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30
PB 3350/6654
Şaft duvarları F30/EI30 çift taraflı test edilmiştir

DI
EDIL
TEST

— Bakım gerektirmeyen ilk yangın koruyucu tavan kapağı
(patentli)

EI30 (i <– > o)

— Gizli kenetli bağlantılara sahiptir

— Yangın koruma setinin eksik olmasından kaynaklanan risk
ortadan kalkar

— Sadece RUG SEMIN’de

Şaft duvarı AluRapid® F30/EI30, F90/EI90
Revizyon kapısı, duman sızdırmaz
Ateşe dayanıklılık sınıfı F90/EI90, ateşe dayanıklılık seviyesi F30/EI30, F90/EI90 olan şaft duvarlarına /
kurulum şaft duvarlarına ve geçerli genel denetim kontrol raporu uyarınca taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan
masif duvarlara montaj için

Ön plaka seçenekleri:
Beyaz, galvanizli, paslanmaz çelik

9,5 mm GK plaka veya fayans
için hazırlanmış ön plaka seçenekleri (yapı sahibi tarafından)

DI
EDIL
TEST

— 1 kapak, 5 görüş yüzeyi seçeneği
— Kolay kullanım için tutamağa sahip kendinden kilitli yangın 		
kapağı
— Patentli montaj tırnakları sayesinde tek bir montaj elemanı 		
tarafından kolay ve hızlı montaj
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Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30
PB 3350/6654 (PZ 3246/5292 MPA BS)
Ateşe dayanıklılık sınıfı F90/E190
PZ 3627/4031 MPA BS / PZ P-3307/1979 MPA BS

EI30 (i <–> o)
EI90 (i <–> o)
EI120 (i <– o)

Şaft duvarı AluSpeed® F90/EI90
Revizyon kapısı, duman sızdırmaz

Ateşe dayanıklılık sınıfı F90/EI90, ateşe dayanıklılık seviyesi F90/EI90 olan şaft duvarlarına / kurulum şaft
duvarlarına montaj içi
z
ır ma
sı z d k t e d i r
n
a
i d u m ir il m e
retimrçekleşt
ü
i
r
Se ak g e
olar

DI
EDIL
TEST

Ateşe dayanıklılık sınıfı F90/EI90
PB 3346/405/10-AP
Duman sızdırmazlık PB11-00167-PR01/PR02
GS 11-002507-PR01
EI90 (i <– o)

— Asılabilir kapı kanadı sayesinde kolay duvar montajı

— Cıvata başı bulunmayan yüzey

— Patentli montaj tırnakları sayesinde tek bir montaj elemanı
tarafından kolay ve hızlı montaj

— Dört köşeli kilit ile kapatılabilir

— Seri üretimi duman sızdırmaz olarak gerçekleştirilir

Alumatic ara duvar F30/EI30, F90/EI90
Revizyon kapağı
Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30, ateşe dayanıklılık seviyesi DIN 4102-2 ve DIN EN 1364-1 uyarınca F30/EI30,
F90/EI90 olan, 12,5 mm / 25 mm GKF çift taraflı duvar kaplamalı taşıyıcı olmayan, ayırıcı montaj duvarları,
metal sütun duvarlar, hafif ara duvarlar ve kurulum duvarlarına montaj için

EI30 (i <–> o)
EI90 (i <–> o)

DI
EDIL
TEST

Ateşe dayanıklılık sınıfı F30/EI30
PZ 3730/4280 + 3413/6962
Ateşe dayanıklılık sınıfı F90/EI90
PZ 3860/5580 + 3349/6222

— Dudaklı tip kauçuk conta

— Gizli kenetli bağlantıya sahiptir

— Aynı seviyede kapak montajı

— Çift taraflı tutma düzeneği
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RUG SEMIN
– tavan ve duvara montaj için
– yangın korumalı ve korumasız
– özel format olarak ve özel donanımlı
revizyon kapakları ve kapıları üret-		
mekte ve teslim etmektedir.

RUG SEMIN GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Germany
+49 (0) 6103 3001-0
+49 (0) 6103 3001-300
service@rug-SEMIN.de
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