
NOILE DOZE DE APARATAJ 
 PENTRU GIPS-CARTON 
 DE LA BTICINO

Instalare simplă.
Rezultat de calitate.



GHID DE 
INSTALARE

CARACTERISTICI DE 
PERFORMANȚĂ 

SIMPLU. RAPID. Rezultate de CALITATE .
Noua generație de doze pentru gips-carton:  fiecare detaliu inovativ este 

conceput pentru a-ți face munca mai rapidă și mai simplă, 
garantând un rezultat de calitate.

Dozele sunt fabricate din 
polipropilenă. Sunt rigide, fiabile 
și nu se vor sparge. Testele au 
arătat că își vor păstra forma și 
funcționalitatea la temperaturi 
între 5°C și 60°C..

Rezistență

PP

Desprinde manual sigiliul pentru 
a face gaura pentru tub.

SISTEM INOVATIV DE DESCHIDERE, 
FĂRĂ SCULE

Flanșa lată ranforsată, clemele 
metalice și benzile de cauciuc 
asigură prinderea perfectă a dozei.

ADERENȚĂ TRIPLĂ

Gulerul larg și subțire din jurul 
casetei ascunde micile greșeli 
ale decupajului.

ASCUNDE IMPERFECȚIUNILE

Dacă trebuie să corectezi instalarea, 
poți scoate cu ușurință doza fără a deteriora 
peretele și o poți reutiliza. 
Nu se pierd piesele de fixare.

INSTALARE/DEZINSTALARE UȘOARE

Datorită membranelor elastice etanșe, 
fiecare tub sau cablu instalat este fixat 
în siguranță, rămânând în același timp 
și suficient de flexibil pentru a se adapta 
poziției dorite.

FIXARE FERMĂ ȘI FLEXIBILĂ

Instrucțiuni chiar pe spatele 
dozei.

UȘOR DE REALIZAT O GAURĂ 
PERFECTĂ

Dozele sunt rezistente la flacără în 
conformitate cu noul standard european 
EN 60670-1. Acest lucru înseamnă că au 
trecut testul specific în care un pol metalic 
este încălzit până la 850°C și introdus în 
cutie timp de 30 s.

Rezistente la flacără

Marcăm linia de referință Pune doza pe perete 
și apasă 

Marchează punctele de 
centrare pentru găurire Perforează peretele Finisează găurile



Dozele sunt rezistente la praf; sunt 
IP40 grație membranei elastice 
care închide intrările, evitând 
pătrunderea prafului în interiorul 
cutiei.

Rezistente la praf

SOLUȚIE ETANȘĂ...
Asigură o reducere a pierderilor de aer cu 95% comparativ cu dozele standard

Dozele sunt fără halogeni (halogen-free). Utilizarea unui 
material de instalație electrică fără halogeni este un 
standard într-un număr tot mai mare de țări. Datorită 
reglementărilor privind siguranța împotriva incendiilor, 
multe instalații cu componente care conțin halogen sunt 
strict interzise.

Fără halogeni

SIMPLU. RAPID. Rezultate de CALITATE .

Perforează peretele Finisează găurile Trage sigiliul pentru a 
deschide membrana Inserează tubul Inserează doza în gaura 

făcută în perete Fixează doza

100 m3/h
PIERDERE DE AER
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VECHILE DOZE

4 m3/h
PIERDERE DE A

ERNOILE DOZE

n Noua doză de aparataj pentru gips-
carton de la Bticino este concepută 
pentru a îndeplini cele mai înalte cerințe 
de economisire a energiei: membranele 
elastice se fixează bine în jurul tuburilor 
sau cablurilor, dar permit și un grad 
ridicat de flexibilitate, făcând îmbinarea 
robustă și durabilă
n Doza este ideală pentru casele pasive 
sau pentru locuințele construite după 
exigențele reglementărilor termice. 
Doza reduce factura anuală de energie 
cu până la 15 kWhEP/m²/an, în funcție de 
tipul de construcție



CATALOG

GAMĂ COMPLETĂ 
PENTRU TOATE NEVOILE

Ref. DOZE APARATAJ PENTRU GIPS-CARTON 
Doze pentru Gips-Carton, perete simplu sau dublu 

Intrări pentru tuburi
PB502N 2 module - Ø 71x50.5 mm 2 x 16-20 mm - 2 x 20-25 mm
PB503N 3 module - 110x71x52 mm 4 x 20-25 mm
PB504N 4 module - 132.5x71x52 mm 2 x 16-20 mm - 4 x 20-25 mm
PB506N 6 module (7 module pentru Livinglight) - 183x71x52 mm 6 x 20-25 mm
PB526N 3+3 module - 111x116x52 mm 6 x 20-25 mm
PB503V separator intern pentru doza PB503N - 4N - 6N
PB526V separator intern pentru doza PB526N

PERFORAREA PLĂCII 
DE GIPS-CARTON 
Pentru a perfora placa de 
gips-carton folosește o freză 
cu diametrul de 67/68 mm.Elemente conforme cu standardul EN 60670-1

PB502N PB503N PB504N PB506N PB526N

Ø 67/68 mm
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