
ITRAPE DE ACCES HATCHES
IInstrucţiuni de montaj Mounting instructions 

ITip Model: Alumatic EI30, EI60, EI90

ITavan CeilingIPoziţie Position:

1Marcaţi conturul și decupaţi o tăietură în perete pentru a monta trapa de vizitare  
(3-5 mm mai mare decât dimensiunile nominale).

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

2Scoateţi capacul detașabil și introduceţi cadrul în deschiderea din perete, pe diagonală.

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

3Poziţionaţi cadrul (verificaţi angularitatea) și marcaţi găurile de prindere, la o distanţă 
între șuruburi ≤200 mm. În cazul trapelor de vizitare Alumatic “etanșe la aer și la praf”, 
distanţa dintre găuri trebuie să fie ≤ 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.

4Prindeţi cadrul trapei în șuruburile cu capacele de protecţie furnizate.  
Cu ajutorul unei mașini de găurit, daţi găuri de 3 mm în placa de gips-carton și 
elementele de prindere a cadrului, apoi fixaţi șuruburile. 

Drill the mounting frame and fit the screws with the protective caps that are supplied 
along. Drill with a drilling machine of 3 mm through the gypsum and the wings of the 
frame then place the screws.
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5Umpleţi spaţiul dintre cadru și capacul detașabil cu ipsos de îmbinări. Curăţaţi interiorul 
metalic și suprafaţa laterală a cadrului și capacul de urmele de ipsos și 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!

6Verificaţi apoi dacă funcţionează (introduceţi capacul, închideţi, deschideţi). Potriviţi-l, 
fixaţi dispozitivul de prindere și închideţi capacul detașabil.

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

Trapa se montează pe profile suport CD, cu un gol de 5 mm faţă de fiecare latură a 
cadrului.

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

Asiguraţi-vă că sistemul antifoc este montat conform diagramei de mai sus, pe profilele 
CD și ca este închis. Doar așa protecţia antifoc este asigurată!
Secţiunea A-A / set de protectie antifoc din 2 părţi / trapă de vizitare

Please respect the position of the fire protection set according to the above diagram, 
on CD profiles and place the lid. Fire protection in case of fire from above!
Section A-A / 2-part fire protection set / removable flap lid


