
ITRAPE DE ACCES HATCHES
IInstrucţiuni de montaj Mounting instructions 

ITip Model: Alumatic EI30, EI90

IPerete WallIPoziţie Position:

1Se marchează dimensiunile deschiderii și se decupează partiția 
(cu aprox. 3-5 mm mai mare decât dimensiunea nominală).

Mark the structural dimension and cut an opening into the wall  
(approx. 3-5 mm larger than the nominal dimensions).

2Se demontează ușa, se introduce pe diagonala cadrul prin deschidere și se amplasează 
acolo.

Hang out the detachable flap lid, insert diagonally the panel frame through the opening 
and place it there.

3Se poziționeaza cadrul corect (se verifică să fie drept), se prinde și se marchează 
găurile. Se dau găuri la distanța de ≤200 mm. În cazul trapelor ALUMATIC cu 
etanșeitate la aer si la praf, distanța dintre găuri va fi de ≤ 100 mm.

Adjust the frame (check angularity), fasten it and mark the drill holes.
Drill distance ≤200 mm. Drill distance in case of access panel Alumatic “air- tight and 
dust-tight”: ≤ 100 mm. 

4Se găurește cadrul si se prind suruburile cu capacele de protecție cu care sunt livrate. 
Cu o bormașina, se dau găuri de 3 mm în gips-carton și în elementele de prindere ale 
cadrului, apoi se pun șuruburile.

Drill the mounting frame and fit the screws with the protective caps that are supplied 
along. Drill with a drilling machine of 3mm through the gypsum and the wings of the 
frame then place the screws.
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5Se umple cadrul și ușa separat, cu ipsos de imbinări. Se curăță interiorul metalic 
și suprafețele laterale ale cadrului și ale foii de ușă după aplicarea ipsosului și se 
îndepărtează urmele de vopsea!

Fill the mounting frame and the flap lid separately using a joint filler.
Clean the metallic interior and side surfaces of the mounting frame and the door leaf 
after further coating of putty and paint residues!

6Apoi, se încearcă (se inserează, se închide și se deschide). Se fixează ușa, se prinde 
dispozitivul de protecție si se închide ușa. 

Then perform functional test (insert, close, open).
Fit the flap lid, fix the arresting device and close the flap lid.

Se montează  profilul CD cu un gol de 5 mm față de fiecare latură, între cadrul de 
montaj.

Install the support profile CD with a gap of 5 mm at each side between the mounting 
frame.

Montajul în partiții, cu ștraifuri pe ambele părți, 12,5 mm si 25 mm. Trapele de vizitare 
permit accesul la interiorul peretelui. Protecția antifoc se aplică doar pe o parte a 
peretelui. 

Installation in partitions, planked on both sides, 12,5 mm and 25 mm.The access panel 
allows access to the interior of the wall. The fire protection applies only to one side of 
the wall.
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