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Descriere:
Trapa de acces FireProtect-SW 60 este deosebit de adecvată pentru aplicaţii 
în sisteme de pereţi despărţitori din gips-carton. Cadrul de montare și panoul 
ușii sunt din tablă de oţel galvanizat și sunt ranforsate pe spate cu panouri 
ignifuge. În interiorul cadrului se află, de jur împrejur, o garnitură de etanșare 
cu profil tubular. Astfel, ușa este etanșă la fum. Panoul ușii, demontabil 
pentru instalare, precum și contra alezajele pre-prelucrate în cadrul de 
montare simplifică montarea peretelui. Panoul ușii este prins ferm după 
instalare. Suprafaţa panoului ușii cu șuruburi fără cap elimină operaţia de 
umplere laborioasă. 

Fire Protect-SW60
pentru pereţi de compartimentare

Fișă tehnică

Trapă mixtă de acces

Coduri și dimensiuni:

Codul 
SAP

Mărimea 
A x B (V)

Dimensiune 
de instalare  

A1 x B1

Dimensiune 
exterioară 

A2 x B2

Lăţimea 
gabaritului  

A3 x B3

Adâncimea 
T1

Adâncimea 
T2

Greutate  
(kg)

- 300x300 304x304 304x304 180x200 48 62 4.3

- 400x400 404x404 404x404 280x300 48 62 7.2

- 500x500 504x504 504x504 380x400 48 62 9.8

- 600x600 604x604 604x604 480x500 48 62 13.9

- 600x800 604x804 604x804 480x700 48 62 20.4

- 600x1200 604x1204 604x1204 480x1100 48 62 29.7

EI 60 i↔o
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Ambalare și livrare: 
Fiecare trapă este ambalată individual într-o cutie de carton pe care sunt marcate 
tipul trapei și clasa de rezistenţă la foc. Fiecare cutie de carton conţine următoarele 
elemente:
▶ protecţia la foc a trapei de acces
▶ cheia pătrată
▶ capacul vopsit cu RAL9016 livrat demontat într-o pungă pentru instalare  
    personalizată
▶ trusa de corniere din oţel pentru instalare
▶ instrucţiunile de instalare

Asigurarea calităţii:
Procesul de producţie impune verificarea calităţii produselor după fiecare etapă de 
lucru.

Avantaje:
▶ pot fi instalate în mod variabil indiferent de grosimea peretelui

▶ panoul ușii este demontabil pentru montarea pe perete

▶ suprafaţa fără cap a șuruburilor elimină operaţia de umplere

▶ cu o garnitură de etanșare completă, etanșă la fum și testată  
    pentru izolaţie fonică

Măsuri de protecţie:
Acest produs nu este clasificat că fiind periculos. În timpul instalării, respectaţi 
normele generale de protecţie la locul de muncă. Folosiţi sculele adecvate și purtaţi 
cască, mănuși și ochelari de protecţie.

Durabilitate

Performanţă  
tehnică

Rezistenţă la  
coroziune
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Domeniul de aplicare:
Trapele de acces FireProtect-SW60 sunt utilizate în pereţi despărţitori. Ele sunt 
adecvate pentru utilizarea în sisteme de pereţi despărţitori din ghips-carton cu o 
rezistenţă la foc de minimum EI60.


