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olup bunu hava dağıtım kanalları

standartlarını uygulayabilen sertifikalı

piyasasında önemli bir realiteye

kanal imalatçıları yetiştiren bir okul

geçirme amacındadır. P3, kendinden

kurmuştur.

izoleli alüminyum panellerin kullanıldığı
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sistemini kökünden değiştirmiştir.
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P3ductal sistemi
>> paneller <<

Dısı aluminyum kaplı kapalı hücre yalıtım malzemeli sandwich paneller

+
>> ekipman <<
P3Ductal kanallarının otomasyonlu atölyelerde yada doğrudan şantiyede
kolay ve profesyonelce imal ve montajı için dizayn edilmiş otomatik makineler ve el aletleri
(düzenleme, kesme, katlama, kanal kapama, montaj).

+
>> yardımcı malzeme <<
Imalat, birleştirme ve montajı için özel dizayn edilmiş flanşlar,
tutkallar, Profiller, vb

+
>> know-how <<
Kanal imalatçıları ve proje danışmanları için eğitim-bilgi tazeleme kursları, teknik destek ve tanıtım
destegi. P3Ductal kanalların doğru imalat ve montajı için gerekli standart prosedürler ve yöntemler.

=

1 ürün 10 güçlü nokta
1

Isı yalıtımı:kanalın her kesiminde sürekli ve kalıcı. Özel kapalı hücre yalıtımı sayesinde düsük ısı

2

Sürtünme kayıpları: Az sayıda flanş ve sınırlı sert yüzey, lineer sürtünme kayıplarını en asgari seviyede

3

Hava sızdırmazlığı:P3ductal kanalların hava sızdırmazlığı geleneksel kanallardan 8 kat daha etkili

4

Enerji tasarrufu:Mükemmel bir termal izolasyon ve optimum sızdırmazlık, hava dağıtım ünitesi

5

Hijyen ve Hava Kalitesi Yü zeylerin alüminyum kaplı olusu nedeniyle parçalanmayan, ufalanmayanyalıtım

geçirgenligi sağlar ve yogusma riskini azaltır.

tutar.

kapasitesinin maksimum düzeyde isletimini saglayarak randımanı artırır, enerji saryatını azaltır.

tabakası ve folyo yüzeylerden olusan kombinasyon sayesinde sistemde çevrilmekte olan havaiçerisinde
kanal malzemesinden dolayı kirlilik, korozyon yada saglıgı tehdit edici parçacık bulumaz.

6

Güvenlik : P3ductal kanallar, erime ve damlama yapmaz, yangın katılımı düsük olup dumanı az toksik ve

7

Çok Hafifç:okhaf olması sayesinde yapılara binen yükü, destek nokta sayısını, isçilik maliyetlerini ve

8

opasitededir. P3ductal uluslararası en sıkı tüzüklere uygundur.

montaj malzemesi miktarını azaltır.
Sessiz Çalışma: sandwich yapısı (alüminyum - yalıtım malzemesi - alüminyum) sayesinde iyi bir akustik
performans sağlar. Titreşim ve yankılanma, izole malzeme ile kesilmekte olup bu sayede P3ductal’in monte
edildiği ortama daha yüksek konfor katar.

9
10

Ömür: yalıtım malzemeli alüminyum kaplı dıs yüzey, sert ve mukavemetli bir yapı meydana getirir. Özel
uygulamalarda bile deformasyon, asınma ve bozulmaya karsı etkin bir dayanım gösterir.
Imalat Kolaylığı: ister atelyede ister şantiyede kanal imalat imkanı ile nakliye masraflarından
inanılmaz tasarruf sağlar.

içindekiler
15HP21

Piral MD Hydrotec Panel: pütürlü/pütürlü, 80 micron/80 micron

sayfa 12

15HS21
15HP31
15HL21
15HN21
15OL21

Piral HD Hydrotec Dışortam Paneli: pütürlü/pütürlü, 200 micron/80 micron
Piral HD Hydrotec Büyük Ebatlı Panel: pütürlü/pütürlü, 80 micron/80 micron

sayfa 12
sayfa 12
sayfa 12
sayfa 13
sayfa 13

15HR21
15HL31
15HS31
15OL31
15HR31

Piral MD Hydrotec Düz Panel: düz/pütürlü, 80 micron/80 micron
Piral HD Hydrotec Düz Panel: pütürlü/düz, 80 micron/200 micron
Piral HD Hydrotec Düz Pane: pütürlü/düz, 200 micron/80 micron
Piral HD Hydrotec Düz Panel: pütürlü/düz, 200 micron/200 micron
Piral MD Hydrotec Düz Panel: düz/pütürlü, 80 micron/80 micron

sayfa 13
sayfa 13
sayfa 13
sayfa 14
sayfa 14

Piral HD Hydrotec Dışmekan Paneli: pütürlü/pütürlü, 200 micron/80 micron
Piral HD Hydrotec Dışmekan Paneli: pütürlü/düz, 200 micron/80 micron
Piral HD Hydrotec Düz Panel: pütürlü/düz, 200 micron/200 micron

5HL21ABT Piral HD Hydrotec Düz Panel, Antibakteriyel uygulamalı, pütürlü/düz, 80 micron/80 mikron sayfa 14
HN21ABT Piral HD Hydrotec Düz Panel, Antibakteriyel uygulamalı,pütürlü/düz, 80 micron/200 micron sayfa 15
OL31ABT P iral HD Hydrotec Dışmekan Paneli, Antibakteriyel uygulamalı, pütürlü/düz, 200 micron/80 micron sayfa 15

paneller

otomatik ekipmanlar

şantiye ekipmanları

yardımcı malzemeler

15HR31ABT Piral HD Hydrotec Panel -Polyester Film Kaplı: pütürlü/pütürlü + polyester film, 80 my/80 my sayfa 15

15HE21

sayfa 15

Pannello Piral HD Hydrotec acc. poliestere goffrato/goffrato 80μm/80μm

22BR04

“T” Altıgen Alyan - 3 Numara

22CL05
22CL06

Elektrikli Katlama Makinesi 120 cm eninde
Elektrikli Katlama Makinesi 2 m. eninde

sayfa 35-36-37

22MC01

Kanal Kapama

sayfa 23

22ML01
22MR01

Özel Geri tepm
Sert Plastikten

22CM04
22CT01

Teleskopik Kumpas
Kesici Bıçak

22MR02
22MT01

5m mezura
Naylon İşaretle

22CT02
22CT03

Demir Testeresi
Saplamalar için ayarlanabilir yuvarlak kesici

sayfa 28-41
sayfa 28-41

22PC46
22PD01

Cartuccia portal
Bıçak Kaydırma

22CT04

22CT05

20 mm delikli yuvarlak kesici için yedek uç

sayfa 28-41

22PD16

30 mm delikli yuvarlak kesici için yedek uç

sayfa 28-41

22PD23

Çift 15° Bıçak T
Çift 22,5° Bıçak

22DM01
22FC01
22GN01

P3Ductal Yarıçap Ölçer

sayfa 34

22PD46

22PT01 Toz emiş sistemi
Paslanmaz Çelik İletki

sayfa 21

22PG01
22PL01

Çift 45° Bıçak T
Katlama Makin
45° Sol Kesme

22IS01
22LB01

Hydroglue Tutkal sprey sistemi
Sert Yüzeyli Eğe

sayfa 24

22PL02
22PL03

45° Sağ Kesm
90° Sağ Kesm

22LM01
22LN30

Yedek kesici Uç
Otomatik Düz Kesme Makinesi

sayfa 22

22PL04
22PL05

20 mm Bıçak Y
30 mm Bıçak Y

22LN31

Otomatik Düz Kesme Makinesi için Planya

sayfa 22

22PN01

Gizli Flanş için

sayfa 23
sayfa 34
sayfa 26-39

sayfa 34
sayfa 38
sayfa 26-39

21CP03

Alüminyum Dönüş Kanadı

sayfa 49

21FT03

Alüminyum S

21CP04

Dönüş Kanatlarını sıkmak için Düz Kılavuz (Uzun. 2 m)

sayfa 49

21FT05

Poliyamit-Fib

21CR10
21CR15
21CR20
21CR25
21CR30
21CR35
21FN01
21FN02
21FN03

Alüminyum Saplama Çap 100 mm
Alüminyum Saplama Çap 150 mm
Alüminyum Saplama Çap 200 mm
Alüminyum Saplama Çap 250 mm
Alüminyum Saplama Çap 300 mm
Alüminyum Saplama Çap 350 mm
Alüminyum GİZLİ Flanş 20 mm
Polimer GİZLİ Flanş 20 mm
Tee Saplama Alüminyum Flanş 20 mm

sayfa 56 21FT07
sayfa 56 21GN04
sayfa 56 21GN05
sayfa 56 21GR01
sayfa 56 21PI01
sayfa 56 21PR01
sayfa 46 21PR02
sayfa 46 21PR03
sayfa 46 21PR04

Titreşim Kesi

Titreşim Kesi
Yapışkanlı K
Dışmekan sa
Giriş Kapağı
Alüminyum “
Alüminyum “
Alüminyum “
Alüminyum

M

21FN04

Polimer H Sürgü
Polimer Köşe Kapağı 20 mm - 30mm
21FN06
Alüminyum GİZLİ Flanş 30 mm
21FN07
Tee Saplama Alüminyum Flanş 30 mm
21FN09
Polimer GİZLİ Flanş 30 mm
21FS03
Bağlantılar için Isı Yalıtım Bandı
21FT01/06 Normal Alüminyum Flanş 20/30 mm
21FN05-08

sayfa 46-47 21PR05
sayfa 46-47 21PR06
sayfa 46 21PR07
sayfa 46 21PR11
sayfa 46 21PR12
sayfa 46 21PR13
sayfa 48 21PR14

Alüminyum S
Alüminyum “
Alüminyum “
Polimer “U” P
Polimer “h” P
Polimer “F” P
Alüminyum “

Her
bölüm
projelendirme

kendi

renginde.1.

2. kesme
3. bükme
4. yapıştırma
5. kanal kapama
6.aksesuar yerleştirme
Tek safhaya yoğunlaşmak için otomatik ekipmanlara
(sayfa 18) ve atölye ekipmanları bölümüne (sayfa 30)
bakınız.
Makinesi
esiz Çekiç
Katlanır Cetvel

me Kalemi
ame doppio 45° sp. 30mm
aleti
utucu Kartuş

Tutucu Kartuş
utucu Kartuş
esi - 97 Model
Bıçağı - 98 Model

e Bıçağı - 98 Model
e Bıçağı - 98 Model

edek Ucu
edek Ucu

Düz Planya

sayfa 25

22PN02

Gizli Falnş için 90° Planya

sayfa 28-41

22SQ12

1200 mm Alüminyum Gönye

sayfa 34

sayfa 28-41

Silikon tabancası, pnömatik

sayfa 27-40

Bilgisayarlı Kesim Sistemi Makinesi (disket ürücü ve 2.nci motor aranjmanlı)

sayfa 21

22ST12
22ST40

1200 mm Alüminyum Cetvel
4000 mm Alüminyum Cetvel

sayfa 35

sayfa 34

22PS05
22PT01

sayfa 34
sayfa 34

22PT16
22PT08

22PT01 için Tabla
22PT01 Freze Makinesi 45° ve 90° kesimli

sayfa 21
sayfa 21

22SZ01
22TN01

Panel Fırçası
Profil kesme Makinesi

sayfa 35

22PT15

Punta di ricambio per fresa 22PT08

sayfa 21

22TV01

Katlanır Çalışma Masası - Özel Hasırlı

sayfa 34

22SG01

Ayarlanabilir Bant İşaretleyici

sayfa 26-39

22TV02

22TV01 Yedek Masa Hasırı

sayfa 34

sayfa 37

22SL01

Yumuşak Spatula

sayfa 26-39

22VL06

P3ductal FULL Takım Çantası

sayfa 32

sayfa 37
sayfa 35

Sert Spatula
Yedek kesici Uç
Manüel Tutkal Püskürtücü için yedek Fırça

sayfa 39
sayfa 38

22VL07
22VL08

P3ductal BOŞ Takım Çantası
P3ductal HAFİF Takım Çantası

sayfa 32
sayfa 32

sayfa 37

22SL02
22SM01
22SM02

sayfa 35

22SP01

Pnömatik Tutkal Püskürtücü

sayfa 38

sayfa 35
sayfa 35

22SP02
22SP03

Pnömatik Tutkal Püskürtücü için yedek Tabanca
Pnömatik Tutkal Püskürtücü için yedek fleks boru

sayfa 38
sayfa 38

Pnömatik Tutkal Püskürtücü için yedek fırça borusu desteği

sayfa 38

sayfa 22-35-36

22SP04
22SP05

Pnömatik Tutkal Püskürtücü için yedek Fırça

sayfa 38

sayfa 28-41

22SQ07

700 mm Alüminyum Gönye

sayfa 34

sayfa 35-37

sayfa 35-36-37

ürgü

sayfa 48

21PR15

Alüminyum “h” Profil 30 mm

rGlass Destek Köşe

sayfa 48

21PR29

Alçıpan Profili 20 mm

i Brandayı destekleyen Profil

ci Branda H=100mm

sayfa 48
sayfa 47

21PR34
21PR35

Deflektör Profili 20 mm
Deflektör Profili 30mm

anal Contası
rgısı

sayfa 47
sayfa 48

21RF01
21RF02

U” Profil 20 mm

sayfa 55
sayfa 52-55

21RF03
21RV01

h” Profil 20 mm
F” Profil 20 mm

sayfa 53-55
sayfa 52-53

21SQ01-02 Köşe sacı 20-30mm

sayfa 35
sayfa 38
sayfa 28-41

sayfa 38

sayfa 53-55

21SS01-05

Askı Köşebendi - Yapışkanlı/Kancalı

sayfa 50

sayfa 54

21CL00

“Tutkal” için Solvent

sayfa 38

sayfa 53
sayfa 53

21CL01
21CL02

“Tutkal” Yapıştırıcı 5 Kg
“Tutkal” Yapıştırıcı 15 Kg

sayfa 38
sayfa 38

Alüminyum Disk
Alüminyum Destek Çubuğu

sayfa 49-51
sayfa 51

21CL06
21CL07

Ultra-Hızlı Yapıştırıcı 50 g
Ultra-Hızlı Yapıştırıcı 500 g

sayfa 28-41
sayfa 28-41

Destek Vidası 6,3 x 45 mm
Özel Alüminyum Perçin çivisi 3,8 X 30 mm

sayfa 49-51
sayfa 53

21CL08
21CL09

“Profil” Yapıştırıcı 500 g
Dışortam "Profil" Yapıştırıcı

sayfa 28-41
sayfa 28-41

sayfa 46-47-48-53-54
sayfa 52-53

21CL10
21CL11

Hydroglue Yapıştırıcı
Hydrocat, hydroglue tutkal çözücü/katalizör

sayfa 24
sayfa 24

21SQ03-04

20-30 mm "F" Profil için Köşe sacı

sayfa 54
sayfa 50

21SR01
21SR02

Modüler Damper için Çift Kanatlı Profil
Modüler Damper için Omega Kanatlı Profil

sayfa 52
sayfa 52

21SL01
21SL02

Silikon Alüminyum Renkli
Özel Silikon, Sıhhi Tesisler için - Beyaz Renkli

sayfa 27-40
sayfa 27-40

S” Profil 20 mm
F” Profil 30 mm

sayfa 54
sayfa 52-53

21SR03
21SR04

Modüler Damper için "C" Profil
Modüler Damper Dişlisi

sayfa 52
sayfa 52

21GS01
21GZ01

Su geçirmez Tutkal Boyası - Dışortam
Dışmekan sargısı

sayfa 14
sayfa 14-46

rofil 20 mm
rofil 20 mm
rofil 20 mm

sayfa 52-55
sayfa 53-55
sayfa 52-53

21SR05
21SR06
21SR07

Modüler Damper Dişli Ayar Pulu
Modüler Damper Contası
Modüler Damper Kolu

sayfa 52
sayfa 52
sayfa 52

21NS01
21NS02
21NS05

75mm Alüminyum Bant
75mm P3ductal Alüminyum Bant
75mm P3ductal pütürlü Alüminyum Bant

sayfa 26-39
sayfa 26-39
sayfa 26-39

U” Profil 30 mm

sayfa 52-55

21SR08

Modüler Damper Vidaları

sayfa 52

ENFEZ Profili 20 mm
ELE Profil 20 mm

EPD, ekolojik ayak-izimizi sertifika altına aldık.
P3ductal paneller, dünya çapında EP 1115771B1 uluslararası patentinin tek sahibi olarak Hydrotec teknolojisi ile üretilmektedir. Bu
teknoloji sera etkisini (GWP=0) ve bunların stratosferdeki ozona etkisini (ODP=0) ortadan kaldırmaktadır. Poliüretan köpüğün
genleştirme sürecinde Hidrokarbonlar (HC) ve sera etkili florlu gazlar (örn; CFC, HCFC, HFC) yerine su kullanılmasıyla P3ductal panelin çevresel
uyumluluğu sağlanmaktadır.
Sert (Rigid) Poliüretan PUR’ün genleştirilmesinde kullanılan Hydrotec teknolojisi; tüm florlu gazları yasaklayacak ileriye matuf
provizyonları da öngörmekte ve tüm Avrupa Standartları ile uyumludur.

Hydrotec, yenilikçi teknoloji!
CFC ve HCFC gibi klorlu gazlar atmosfere ulaştıklarında, ultra-viole radyasyona çarparlar ve fotodisokasyondan (foto-ayrışma) geçerek
radikal klor bırakırlar. Sonra bu radikal klor, ozonla reaksiyona girerek onun bozulmasına yol açar. Geleneksel poliüretan köpük teknolojisi
önceden bu karışıma eklenmiş olan düşük kaynama seviyeli sıvıyı buharlaştırmak için polyol ve izosiyanat arasındaki ekzotermik reaksiyon ısısını açığa çıkarır. Bu gazların çoğu üretilen poliüretan polimerin hücre yapısının içine hapsolur. Geçen zamanla bu hücrelerdeki
gaz karışımı, doğal olarak harici ortamlarla eşitlenme eğilimi sebebiyle değişiklik gösterebilir. Bu süreç özellikle de köpüğün harici ortamla
temas şekliyle ve yoğunluğu, işletme sıcaklığı, formülü ve gaz tipiyle vs. etkilenmektedir.Yeni P3 teknolojisinde polyol/izosiyanat reaksiyon
süreci sırasında su ve izosiyanat arasındaki reaksiyondan ortaya gaz çıkması sonucu genleşme gerçekleşmekte ve böylece ortaya çıkan
poliüretan zincirle de köpük elde edilmektedir.

İlk çalışmalardan EPD’ye
EPD sertifikasyonu, P3’ün çevrenin korunması konusundaki hassasiyetini ve eksiksiz P3ductal eko-uyumluluğunu garanti etmek için izlemeye karar verdiği uzun ve
karmaşık bir yolun son adımdır.
>>

İlk adım, piyasada mevcut çeşitli yalıtılmış alüminyum panellerde kullanılan farklı
genleşme ajanlarının çevre üzerindeki etkisinikarşılaştırmakla başladı.

>>

Bunu, farklı türdeki hava kanallarını çevresel etkileri (GWP100 koşulları)
açısından karsılaştıran daha geniş kapsamlı bir çalışma olan LCA çalışması
(Yaşamsal Döngü Değerlendirmesi) izledi.

>>

P3’nin çevreye saygı vaadi, saygın bir
kurum olan EPD
(Çevresel Ürün Deklarasyonu) tarafından
tanınmış ve belgelenmiştir.
P3, hava dağıtım kanalları sektöründe
Çevresel Ürün
Deklarasyonu (EPD) sahibi tek ve ilk
şirkettir.

LCA çalışması, EPD’yi (yani Çevresel Ürün Deklarasyonu) yayımlanmasına
ulaşmada başlangıç noktasını temsil ediyordu. P3 firması, tüm hava kanalları
sektörü tarafından daha iyi bilinmesi ve daha iyi bir çevre sertifikasının belirlenmesi amaçlamıştır. Ve ISO 14.025 standardına göre yazılı belgenin yani PCR’ın
(Ürün Kategori Kuralları) tanımlanması ve nihai belge haline getirilmesi için firma
uzman bir uluslararası kuruluş (Uluslararası EPD Sistemi) tarafından denetlenmiş
ve resmi web sitesinde yayınlanmıştır. www.environdec.com.com

EPD, bir şirketin şeffaf bir şekilde önceden
belirlenmiş bir dizi parametreyle bir ürünün
çevresel performansını değerlendirmek için
kullandığı bir belgedir. Bilgilerin doğruluğu
yetkili bir kuruluş tarafından tescil edilen
harici bir sertifika ile garantilenmektedir.

Her uygulama için en doğru kanalı seçin
P3ductal indoor - iç mekan uygulamaları

P3ductal outdoor - dıs mekan uygulamaları

P3ductal care - yüksek düzeyde hijyen gerektiren yerler için antibakteriyel uygulamalar

P3ductal resistant - zor ortam kosulları için uygulamalar

P3ductal smart4 - düsük basınçlı uygulamalar

P3ductal smart8 - estetigin öne çıktıgı düsük basınçlı uygulamalar

Her uygulama için en doğru kanalı seçin
Pannelli Piral HD Hydrotec standard: iç mekan uygulamaları için standart paneller ve yüksek
hijyen gerektiren iç mekanların harici uygulamalarıiçin düz alüminyumdan paneller
Ihtiyaçlar
> güvenlik
> eko-sürdürülebilirlik
> enerji tasarrufu

Uygulamalar
> alısveris merkezleri ve bürolar
> tiyatro, sinema ve spor salonları
> havaalanı, otogar ve demiryolu
terminalleri

15HP21 - Piral HD Hydrotec Panel
Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

20,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

80/80 μm

Alüminyum şekli

Pütürlü/Pütürlü

Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

20,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

200/80 μm

Alüminyum şekli

Pütürlü/Pütürlü

15HS21 - Piral HD Hydrotec Panel
200 m dıs alüminyum kalınlıgı bu panele
özel direnç kazandırdıgından uygun yerlerden
uygulandıgında kazara darbelerden kanalı
korur.

15HP31 - Piral HD Hydrotec Büyük Ebatlı Panel

12

Piral HD Hydrotec düz paneller

Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

30,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

80/80 μm

Alüminyum şekli

Pütürlü/Pütürlü

Ihtiyaçlar
> yüksek hijyen ve hava kalitesi
> kolay temizlik
> kolay bakım

15HL21 - Piral HD Hydrotec
Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

20,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

80/80 μm

Alüminyum şekli

Pütürlü/Pütürlü

Panelin 30,5 mm köpük kalınlıgı büyük kanal
yapabilmek için uygun bir dayanıklılık sağlar ve
daha az sayıda destek çubuğu kullanılır.

Uygulamalar
> hastaneler
> laboratuvarlar
> gıda ve ilaç sanayi

Piral HD Hydrotec düz Panel
15HN21 - Piral HD Hydrotec düz Panel
Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

20,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

80/20 μm

Alüminyum şekli

Pütürlü/Pütürlü

Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

20,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

200/80 μm

Alüminyum şekli

Pütürlü/Pütürlü

Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

20,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

200/200 μm

Alüminyum şekli

Pütürlü/Pütürlü

Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

30,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

80/80 μm

Alüminyum şekli

Pütürlü/Pütürlü

200 mikron iç alüminyum levha kalınlıgı ile
iç temizlik islemleri ve bakım çalışmaları yapılırken
meydana gelebilecek olası hasarlara karsı azami
direnç sağlar.

15OL21 - Piral HD Hydrotec düz Panel
200 m dıs alüminyum kalınlıgı bu panele
özel direnç kazandırdıgından uygun yerle den
uygulandıgında kazara darbelerden kanalı korur.

15HR21 - Piral HD Hydrotec düz Panel
200 mikron iç alüminyum levha kalınlıgı ile
iç temizlik islemleri ve bakım çalışmaları yapılırken
meydana gelebilecek olası hasarlara karsı azami
direnç sağlar.

15HL31 - Piral HD Hydrotec düz Panel
Panelin 30,5 mm köpük kalınlıgı büyük kanal
yapabilmek için uygun bir dayanıklılık sağlar
ve daha az sayıda destek çubuğu kullanılır.

Piral HD Hydrotec Dışortam Paneli: yüksek hijyen gerektiren odalar, Dışortam uygulamaları ve
standart harici uygulamalar için paneller
Ihtiyaçlar
> atmosferik kosullara, rüzgar ve kara
dayanıklılık
> yıpranma ve kazara darbelere
karsıdayanıklılık

Uygulamalar
> alısveris merkezleri ve bürolar
> tiyarolar, sinemalar, spor salonlari
> havaalanı, otogar ve demiryolu terminalleri

15HS31 - Piral HD Hydrotec Dışortam Paneli
Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

30,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

200/80 μm

Alüminyum şekli

Pütürlü/Pütürlü

Panelin 30,5 mm köpük kalınlıgı ve 200 my dıs
alüminyum tabaka atmosferik olaylara ve kazara
darbelere karsı özel bir dayanıklılık sağlar. Lakin sugeçirmez özel bir mastikle birlikte uygulanmalıdır.
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Her uygulama için en doğru kanalı seçin
Piral HD Hydrotec dısmekan

Ihtiyaçlar
> atmosferik kosullara dayanıklılık
> darbelere ve kazara berelenmere karsı
dayanıklılık
> yüksek hava kalitesi

düz panelleri

Uygulamalar
> hastaneler
> laboratuvarlar
> gıda isletmeleri ve ilaç sanayi

15OL31 - Piral HD Hydrotec dısmekan düz Panel
Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

30,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

200/80 μm

Alüminyum şekli

Pütürlü/Pütürlü

Panelin 30,5 mm köpük kalınlıgı ve 200 my dıs alüminyum tabaka atmosferik olaylara ve kazara darbelere karsı özel bir dayanıklılık sağlar. Düz alüminyum
içi yüzey, yüksek hijyen gerektiren odalara giren dıs
mekanda kullanılacak kanalların imalatına uygundur. Lakin su-geçirmez özel bir astar mastikle birlikte
uygulanmalıdır

15HR31 - Piral HD Hydrotec dısmekan düz Panel
Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

30,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

200/200 μm

Alüminyum şekli

goffrato/liscio

21GS01 - Sugeçirmez Astar Mastik
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Panelin 30 ,5 mm köpük kalınlıgı ve 200 my dıs
alüminyum tabaka atmosferik olaylara ve kazaradarbelere karsı özel bir dayanıklılık sağlar. Düz alüminyum içi yüzey, yüksek hijyen gerektirenodalara
giren dıs mekanda kullanılacak kanallarınimalatına
uygundur. Lakin su-geçirmez özel bir astar mastikle
birlikte uygulanmalıdır.

21GZ01 - Dısmekan Destek Sargısı

Bu sugeçirmez astar UV ısınlarına, donma vedon
çözülmesi döngülerine dayanıklıdır.
Iç-etken katkı maddeleri, mantarlar, bakterisitlerve plastisite maddeleri ve hatta normal sanayikirliligi yüzünden ürünün zamanla tamamen degismemesine sebep olur.

Sugeçirmez mastikle birlikte
dısmekan uygulamalarında
flanş bağlantıları için
kullanıla
Destek sargısı

Imalat şekliyle ilgili daha fazla bilgi için kanal imalat ve montaj el kitabımıza bakınız.

Piral HD Hydrotec Paneller (özel antibakteriyel uygulamaly:üksek hijyen
gerektiren yerlerdeki uygulamalar için özel antibakteriyel uygulamalı paneller
Ihtiyaçlar
> yüksek hava kalitesi
> mutlak hijyen

Uygulamalar
> ameliyathaneler
> beyaz odalar

15HL21ABT - Piral HD Hydrotec Panel (özel antibakteriyel uygulamalı)
Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

20,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

80/80 μm

Alüminyum şekli

Pütürlü/Düz

Antibakteriyel uygulama

iç tarafı alüminyum

Düz alüminyum iç yüzey ve anti bakteriyel
uygulama yüksek hijyen gerektiren odalara
giren dıs mekanda kullanılacak kanalların
imalatına uygundur.

Piral HD Hydrotec Antibakteriyel Paneller
15HN21ABT - Piral HD Hydrotec Antibakteriyel Panel
Panel ebadı 4000x1200 mm

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı 20,5 mm

20,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı 80/200 m

80/200 μm

Alüminyum şekli Pütürlü/Düz

goffrato/liscio

Antibakteriyel uygulama iç tarafı alüminyum alluminio lato interno

200 my dıs alüminyum tabaka, kanal içi temizlik ve
bakım islemlerinde olusabilecek zararlara karsı son
derece dayanıklılık gösterir. Alüminyum iç kaplama
ve anti bakteriyel uygulama yüksek hijyen gerektiren
odalara giren dıs mekanda kullanılacak kanalların
imalatına uygundur.

15OL31ABT - Piral HD Hydrotec dısmekan Antibakteriyel Panel
Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

30,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

200/80 μm

Alüminyum şekli

Pütürlü/Düz

Antibakteriyel uygulama iç tarafı alüminyum iç tarafı alüminyum

Panelin 30,5 mm köpük kalınlıgı ve 200 my dıs
alüminyum tabaka sayesinde atmosferik olaylara ve kazara
darbelere karsı özel bir dayanıklılık sağlar. Düz alüminyum içi
yüzey ve antibakteriyel uygulama, yüksek hijyen gerektiren
odalara giren dıs mekanda kullanılacak kanallarınimalatına
uygu dur. Lakin su-geçirmez özel bir astar mastikle birlikte
uygulanmalıdır

15HR31ABT - Piral HD Hydrotec dısmekan Antibakteriyel Panel
Panel ebadı

4000x1200 mm

Panel kalınlıgı

30,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

200/200 μm

Panelin 30,5 mm köpük kalınlıgı ve 200 my dıs alüminyum
tabaka sayesinde atmosferik olaylara ve kazara darbelere
karsı özel bir dayanıklılık sağlar. Düz alüminyum içi yüzey
ve antibakteriyel uyg lama, yüksek hijyen gerektiren oda-

Alüminyum şekli

Pütürlü/Düz

lara giren dıs mekanda kullanılacak kanalların imalatına

Antibakteriyel uygulama

iç tarafı alüminyum

uygundur. Lakin su-geçirmez özel bir astar mastikle birlikte
uygulanmalıdır.

Piral HD Hydrotec Polyester kaplı Paneller :zor hava şartları bulunan yerler için
paneller
Ihtiyaçlar
> çesitli sor hava şartlarına dayanıklılık
> korozyona dayanıklılık

Uygulamalar
> yüzme havuzları
> süt ürünleri isletmeleri
> peynir üretim odaları

15HE21 - Piral HD Hydrotec Polyester kaplı Panel
Panel ebadı
Panel kalınlıgı

4000x1200 mm
20,5 mm

Iç/dıs alüminyum kalınlıgı

80/80 μm

Alüminyum şekli Pütürlü/Pütürlü

Pütürlü/Pütürlü

P3smart ile ilgili daha fazla bilgi için ilgili brosür ve ürün kataloglarına bakınız.

Bu panel 13m polyester filmle donatılmıştır.
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otomatik ekipman

otomatik şantiye
Otomatik ekipmanla
İMALAT AŞAMALARI

1 • projelendirme
• BravoP3 yazılımı
(cod. 22PT09)

1 • projelendirme

>>

Bu aşamada, kesilip montaj sonrası bitmiş kanalı
olusturacak olan her bir tek parçanın çapı/şekli (düz veya
sekilli parça) bir panel üzerine çizilir.

2 • kesme
Bu asamada uygun aletler kullanarak (manuel veya
otomatik), kanal üretiminde kullanılacak tek parçalar
panelden kesilir.

3 • bükme

2

Bu asamada (sadece kanal bağlantı parçaları üretimi
için), bitmiş kanal parçalarına birleştirilebilmesi için panel
bölümleri üzerine çentik/izler açılır.

1
3

4 • yapıştırma
18

Yapıştırma sırasında tüm parçalar, özel yapıştırıcı ile
monte edilir ve kanal bitmiş şeklini alır.

5 • kapama

4

Bu asamada, kanal temizlenip bastırılarak bantlanır ve
bitmiş halini alır.

6 • aksesuarları yerlestirme
Özel araçlar ve yapıştırıcılar kullanarak bitmiş kanala flanşlar
uygulanır. Kanal monte edildiğinde bu flanşlar, hava dağıtım
sistemini tamamlayacak parçaların birbirine kolayca eklenmesini
sağlar.

Gerekli otomatik ekipman kullanılarak doğru kanal imal
etmek için ayrıca paspaslı bir çalışma masası (bkz sayfa 34),
gönye (bkz sayfa 34), cetveller (bkz sayfa 35) ve bir takım
çantasına (bkz sayfa 32) ihtiyaç vardır.

2 • kesme

3 • bükme
• Bilgisayarlı Kesim Sistemi
Makinesi (CA M)(cod.
22PT01)
• Otomatik Düz Kesme
Makines i
(cod. 22LN30)

• Elektrikli Plaka Bükme Silin
d i r -en 1200 mm(cod.
22CL05)
• Elektrikli Plaka BükmeSilin
d i r - eni 2000 mm
(cod. 22CL06)

>>

4 • yapıştırma
• Hydroglue sprey sistemi
(code (cod. 22IS01)

2

6

5 • kapama
• Kanal kapama makinesi
(cod. 22MC01)

5

5

• Yumusak spatula
(cod. 22SL01)
• Ayarlanabilir bant
işaretleyici (cod. 22SG01)
• Kesici/Maket Bıçağı (cod.
22CT01)

6 • aksesuarları yerlestirme
• Flanş Kesme Makinesi
(cod. 22TN01)
• Özel GeriTepmeyen Çekiç
(cod. 22ML01)
• Gizli Flanş Bağlantı Pensesi
(cod. 22PN01-02)

• Pnömatik Silikon
Tabancası (cod. 22PS05)

projelendirme/çizim

aksesuarlar ve parçalar
cod. 22PT09
BravoP3 -plotter yönetimi ve
aglandırma yazılımı
20

Bu yazılım, temel parçaları otomatik olarak optimize etmesi sayinde
bilgisayarlı çizim yapmayı sağlar.

cod. TS00105IG - Ductware 4,0 pro
kanal ölçülendirme yazılımı Hava dagıtım sebekesi projesi ve
ölçülendirmesi Yazılımı. Bu yeni yazılımın avantajları: çift hatlı çizim
planlaması, CAD arayüzü (veri alma / veri aktarma), ölçekleme, Sebekenin akustik davranısının hesaplanması, malzeme listesinin çıkarılması ve BravoP3 yazılımı ile arayüzü olması.3.

BravoP3 yazılımı, imalat aşamasında
Profillerin ölçü ve tipi, kesim parçaların
ve çıkan atıkların alanlarının listelerinin yanı sıra parçaların ve kesimlerin
eskiz listesi gibi optimizasyonlar için
kullanılan raporları düzenleyebilir.
(Özel isimler verilebilen) parçaların
panelde optimizasyonu saglayan çok
kapsamlı kütüphanesi sayesinde islerin en ekonomik şekilde miktarlarının
tespiti için gerekli destegi sağlar.

[Ductware 4.0 pro yazılımı uygulaması örnegi]

kanal - fiFiFitting kesme

aksesuarlar ve parçalar
cod. 22PT01
Bilgisyarlı Kesim Sistemi Makinesı
P3ductal otomatik kesme sistemi hassas
ve hızlı bir kesim sağlar. P3ductal otomatik kesme sistemi hassas ve hızlı bir
kesim sağlar. Ayrıca Plotter, özel bir kalem
(marker)’la işaretleme yaparak katlanacak
parçaların numaralandırıp tanımlamaktadır.
Kesimden çıkan tozun doğru atılması
için Plotter özel bir aspirasyon tesisine
bağlanmalıdır. (kod 22FC01). (bkz. teknik
evraklar)
Standard takım 22PT01
22PT02 - bilgisayar kesim Makinesi
22PT04 - 45° and 90° freze
22PT09 - BravoP3 software
22PT16 -besleme tablası

code 22FC01 - Toz atma sistemi
Plotter kesimiyle ortaya çıkan tozları tammen atmayı
sağlar. Kalıntılar, atılmak üzere özel hazırlanmıs
çuvallarda otomatik olarak depolanır. (bkz. teknik
evraklar)
cod. 22PT08 - Freze kesme Makinesi
45 ° ve 90° kesim

cod. 22PT15 -yedek keski mod. 22PT08

cod. 22PT16 -Besleme tablası
Bilgisayarlı sistem kesme makinesi için Besleme
tablası. Bu tabla sayesinde P3ductal panellerini daha
kolay kesebilirsiniz.

[kesit: kesilmis panelin makineden çıkısı]
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kesme- düz kanallar

aksesuarlar ve parçalar
cod. 22LN30
Otomatik düz kesme
Makinesi

22

cod. 22LN31 - Otomatik düz kesim makin si
için Universal kaba planya
45°, 90° veya çift 45° egimli kesime uygun.

Otomatik panel kesme makinesi 45° egimli
kesimler, 90° veya çift 45° kes me izin verir,
hem 20 hem de 30 mm kalınlıgında paneli
kesebilir. Sadece tek bir geçisle 4m uzunlugunda bir kanal yapıştırmaya hazır hale gelebilir. Makine, bir panel giris rulo sistemi ve bir
de panel çıkıs rulo sistemi ile donatılmıştır.
Rulo kaldırma ve indirme sistemi, panel
genişligini 20mm den 30mm’ye hızla degis
-mesine izin verir. 20 ve 30 mm kalınlıgındaki
panellerin kesimi için bıçakların kilitlenebilmesi gerekli ölçülere hızlı konumlandırmasını
sağlamaktadır.consente un rapido posizionamento alla mis (daha fazla bilgi için bkz.
teknik katalog).

code 22PL05 - 30 mm kaba planya için yedek
bıçaklar

[kesit: kesilmis panelin otomatik kesme Makinesindan çıkısı]

FiFitting kanalların bükülmesi

aksesuarlar ve parçalar

cod. 22CL05
Elektrikli sac bükme
silindiri 1200 eninde
Alüminyum boyalı saglam kaideli otomatik
bükme silindiri.Hızlı ve mükemmel tekbiçimli bir dairesel büküm için referans
gönyeli.
Dişli silindiri sayesinde mükemmel esit
uzaklıkta mukavemet disleri açmaya izin
verir. Iki motorlu: Biri besleme diğeri Dişli
silindiri kaldırmak için.
Elektrikli sac bükme silindiri, ister farklı
yarıçaplı ister mükemmel dair sel her iki
yüzü alüminyum levhalı 20 mm veya 30
mm P3ductal sandviç panelleri bükmek
için tasarlanmıstır.
(daha fazla bilgi için bkz. teknik katalog).

cod. 22CL06
Elektrikli sac bükme silindiri 2000 eninde

23

tutkallama

aksesuarlar ve tamamlayıcı parçalar

cod. 22IS01
Hydroglue sprey sistemi

24

Hydroglue (Su-bazlı tutkal) püskürtme sistemi;
biri “Hydrocat” katalizör için dar ağızlı ve diğeri
Hydroglue için geniş ağızlı iki tank ile bir sprey
tabancasından olusur. Sprey-tabancası, uygun
malzeme kullanılarak sert anodize oksidasyon
uygulanmış ve paslanmaz çelikten ve dayanıklı
alüminyumdan mamul, hem Hydroglue hem de
Hydrocat katalizö le teması sağlamak için imal
edilmiştir. Sprey tabancası, özel düzenleyiciler ile

kolay yapısan ve katalizör akış varyas yonu için
donatılmıştır. Sprey tabancasının özel memesi
sayesinde istenilen püskürtme ayarı verilebi mektedir. Hydroglue ve Hydrocat katalizörünün haricen
karıstırılması Atomizasyon aşamasında yapılır. (
daha fazlası için bkz. teknik kat log).

cod. 21CL10 - P3ductal hydroglue
Yeni iki bilesenli su bazlı yapıştırıcı özellikle Piral
HD Hydrotec panelleri yapıştırma için geliştirilmiştir.
Hydroglue kullanmanın avantajları, hiçbir şekilde
solvent içememesi, artırılmış termal dirençli olması,
alev almaması ve kolay ve hızlı uygulanması.. (fırça
ile sürme yerine püskürtme sistemi kullanılması) 10
kg paket.

cod. 21CL11 -hydrocat, hydroglue katalizörü
Hydroglue kullanmak için katalizör. 10 kg paket

kapama - pres

aksesuarlar ve tamamlayıcı parçalar

cod. 22MC01
Kanal kapama Makinesi
Kanal kapama makinesi düz kanalları
kenarlarını uzunlamasına hassas
ve sabitçe bastırılmasını sağlar. Bu,
kenarları normalde sert spatula ile
kapamayla karsılastırıldıgında tutkallı
parçaların mükemmel bir şekilde hızla
yapısmasına izin verir.
(daha fazla bilgi için bkz. teknik katalog).
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[kesit: kapama otomasyonu ve kumandası]

kapama - bantlama

aksesuar ve tamamlayıcı parçalar

code 22SG01
Ayarlanabilir bant markeri

26

code 21NS02 - P3Ductal 75 mm
Alüminyum bant Kanal imalatında kullanılan
Yapışkanlı alüminyum bant Arz: 50 metre rulo
-pakette 16 rulo
code 21NS01 - 75 mm Alüminyum bant
Kanal imalatında kullanılan Yapışkanlı alüminyum
bantArz: 50 metre rulo -pakette 4 rulo.

code 22SL01
Yumusak spatula

code 21NS05 - 75mm P3ductal pütürlü
Alüminyum Bant
Kanal imalatında kullanılan Yapışkanlı alüminyum bant
Arz: 50 metre rulo -pakette 4 rulo
code 22CT01 - Kesici
Geri çekilebilir bıçak ve kilit cihazı ile bu kesici
alüminyum bant kesimi için kullanıslıdır.

code 22LM01 - Yedek Uç

kapama - bantlama

aksesuar ve tamamlayıcı parçalar

cod. 22PS05
Silikon tabancası
Belirli bir uzunluktaki kanalların üzerinde kolay silikon çekilmesi için tabanca. Kanal kenarlarına silikon yayan
memeye meyil veren özel bir FiFitting
bulunmaktadır. Ve ayrıca kanal içinde
kolay kullanıma uygun özel bir kılavuz
da var. Tek tip bir şekilde mastik
çekmek için uzunlugu ayarlanabilir
Harmonik çelik bir dil bulunmaktadır.

code 21SL01 - Mastik - alüminyum renkli
Asetik tepkimeyle birkaç saat içinde yarı yogun
bir yapışkandan, atmosferik ajanlar ve yüksek ve
düsük sıcaklıklara dayanıklı bir mastige dönüsen
Tek bilesenli silikon. 280 cc çubuk.
Son kullanma süreli Ürün.
code 21SL02 - Özel mastik, sıhhi kullanım için
beyaz renkli Içinde küf olusumunu engelleyen etkili
bir fungisit olan tek bilesenli hızlı-polimerizasyonlu
bir silikon. Bu ürün, özellikle nemli hava tasıyan
kanal imalatında aranılır. Son kullanma süreli Ürün.
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aksesuar uygulama

aksesuar ve tamamlayıcı parçalar
code 22TN01 Profil kesme Makinesi
Alüminyum veya plastik
plastik Profil kesmek için.
28

code 22ML01 Geri tepmesiz Çekiç

code 22PN01 - Gizli Flanş
bağlantısı için düz kargaburun
code 22PN02 - 90° Gizli
Flanşbağlantısı için düz kargaburun

code 21CL08 - Profil yapıştırıcı
Alüminyum yada Polymer profillerin yapıstırılması için
orta-viskozitede yapıştırıcı. 500 gr pakette. Son
kullanma tarihi olan ürün.

code 21CL09 - Dışortam Profil yapıştırıcı Özel
poliüretan tek-bileşikli yapışkan. Suya
doğrudan temas olan ve yüksek nemli yerlerde
mükemmel sızdırmazlık sağlar. 310 cc siselerde.
Son kullanma tarihi olan ürün.

code 21CL06 - Ultra hızlı yapıştırıcı 50 gr
code 21CL07 - Ultra hızlı yapıştırıcı 500 gr
Alüminyum Profillerin panele birkaç saniyede
yapıstırılması için orta-viskozitede süper yapıştırıcı.

code 22CT02 - Bıçkı

code 22CT03 - Ayarlanabilir yuvarlak keski
for collars
code 22CT04 - Yedek uç 20mm
code 22CT05 - Yedek uç 30mm

Şantiye Ekipmanları

şantiye ekipmanları
Şantiye ekipmanları
İMALAT AŞAMALARI

1 • projelendirme
Bu asamada, kesilip montaj sonrası bitmiş kanalı
olusturacak olan her bir tek parçanın çapı/şekli (düz
veya sekilli parça) bir panel üzerine çizilir.

1 • projelendirme
• Katlanır çalışma masası (hasırlı)
(code 22TV01)
• Işaretleme kalemi (code 22MT01)
• Katlanır cetvel ve bant-mezurası
(code 22MR01-02)
• 700/1200 mm gönye
(code 22SQ07-12)
• Sablon (code 22DM01)
• Teleskobik kumpas (code 22CM04

>>

2 kesme
Bu asamada uygun aletler kullanarak (manuel veya
otomatik), kanal üretiminde kullanılacak tek parçalar
panelden kesilir.

3 bükme
Bu asamada (sadece kanal bağlantı parçaları üretimiiçin),

bitmiş kanal parçalarına birleştirilebilmesi için panel

3

bölümleri üzerine çentik/izler açılır.
1

4 yapıştırma
30

Yapıştırma sırasında tüm parçalar, özel yapıştırıcı ile

2

monte edilir ve kanal bitmiş şeklini alır.
4

5 kapama
Bu asamada, kanal temizlenip bastırılarak bantlanır ve
bitmiş halini alır.

6 aksesuvar uygulama
Özel araçlar ve yapıştırıcılar kullanarak bitmiş kanala
flanşlar uygulanır. Kanal monte edildiğinde bu flanşlar,
hava dağıtım sistemini tamamlayacak parçaların
birbirine kolayca eklenmesini sağlar.

2 kesme

3 bükme
• Cetvel 1200/4000 mm (code
22ST12-40)
• 45° sol/sag planya (code 22PL0102)

• Büküm makinesi
(code 22PG01)

>>

• 90° planya (code 22PL03)
• Kaydırma Aleti (code 22PD01)
• Çift 45° bıçak-tutucu kartus (code
22PD46)
• “T” altıgen alyan
(code 22BR04)

4 yapıştırma
• Pnömatik tutkal püskürtücü
(code 22SP01)
• sert yüzeyli törpü
(code 22LB01)
• Panel fırçası
(code 22SZ01)

5 kapama
• Sert spatula
(code 22SL02)

6
5
5

• Yumusak spatula
(code 22SL01)
• Ayarlanabilir bant marker
(code 22SG01)
• Kesici
(code 22CT01)

6 aksesuvar uygulama
• Profil Kesme Makinesi
(code 22TN01)
• Özel Geri Tepmesiz Çekiç
(code 22ML01)
• Gizli Flanş sürgü için
Planya
(code 22PN01-02)

• Silikon pnömatik tabanca
(code 22PS05)

takım çantası

[cod. 22VL08 - haf takım çantası]

[cod. 22VL06 - tam takım çantası]
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Çabuk ve hassas bir is çıkarmak
için tüm aletlerin kolay ulasabilir olmasıönemlidir. Yeni takım
çantalarımız sadece içindeki malzemelerin en iyi şekilde tasarlanmasının
yanında size mükemmel bir tasınabilir
bir çalışma sehpası işlevi görür. Özel
ısıl-sekillendirmesi sayesinde yeni
iç dizaynı ile bir tarafta bıçak uçları,
kaydırma aleti kartus kutuları gibi
“imalat” aletleri diger tarafında katlanır
cetvel gibi “tamamlayıcı” aletleri tasıma
imkanı vermektedir. Takım çantasının 3
farklı v e rsiyonu mevcuttur:
• 22VL06 P3ductal tam takım çantası
2002 model,hem “imalat” hem de
“tamamlayıcı” aletler.
• 22VL08 P3ductal haf takım çantası
sadece “imalat” aletleri
• 22VL07 P3ductal boş takım çantası
2002 model

[cod. 22CM04]

[cod. 22DM01]

[cod. 22LB01]

[cod. 22SZ01]

[cod. 22MR01]

[cod. 22MR02]

[cod. 22ML01]

[cod. 22PD01]

[cod. 22PD16-23-46]

[cod. 22PL01-02-03]

[cod. 22SG01]

[cod. 22SL01]

33
[cod. 22SL02]
kod

[cod. 22SM01]
ürün

22BR04 “T” altıgen alyan
22CM04 teleskobik kumpa s
22CT01 bıçak
22CT02 bıçkı
22DM01 Yarıçap Ölçer
22LB01 sert yüzeyli törpü
22ML01 geri tepmesiz çekiç
22MR01 katlanır metre
22MR02 mezure
22MT01 isaret kalemi
22SM01 manual tutkal püs k ürtücü 2
22PC46 çift 45° bıçak-tutucu
kartus, 30mm
22PD01 Bıçak Kaydırma aleti
22PD16 Çift 15° Bıçak Tutucu Kartus

kod
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4

1
1
-

1
2

1
1

1

1

[cod. 22CT02]
ürün

22PD23 Çift 22,5° Bıçak Tutucu Kartus
1 1
22PD46 Çift 22,5° Bıçak Tutucu Kartus 1 1
22PL01 45° Sol Kesme Bıçağı
1 1
22PL02 45° Sag Kesme Bıçağı
1 1
22PL03 90° Düz Kesme Bıçağı
1 1
22PL04 20 mm Bıçak YedekUcu
5 5
22PL05 30 mm Bıçak YedekUcu
5 5
22PN01 Gizli flans için düz
planya
1 22PN02 Gizli flanş için 90°
planya
1 22SG01 Ayarlanabilir Bant Markeri 2
22SL01 yumusak spatula
5 22SL02 sert spatula
2 22SZ01 panel fırça s ı
1 -

çizim-projelendirme

aksesuar ve tamamlayıcı parçalar

code 22TV01 - Katlanabilir
çalışma masası (paspaslı)
Vernikli Kontraplaklı metal masa - metre 2
metre katlanabilir 2 yarım masa. Paspası
da mevcuttur.Köse destekleri hem 4
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hem de 1.2 mruolarıelle yerlestirmemye
yardımcı olur. In dotazione tappetino.

code 22TV02 - Yedek masa paspası
Yesil “minyatür-golf”-tipi poli-propilen
paspas. (22TV01) çalışma masası için.

code 22CM04 - Teleskobik kumpas
Üç ad. kayan parçası ile 12’den 130 cm kadar
açı çizebilen Alüminyum kumpas.
Panel kaplamasına gelebilecek bir hasarı
önleyen işaretleme ucu olan bir kafası me cut
code 22DM01 - P3Ductal yarıçap ölçer.
Bu Alüminyum sablon fitting kanallarının
yarı çapını ölçer.

code 22SQ07-700 mm
Alüminyum gönye
code 22SQ12-1200 mm
Alüminyum gönye

code 22MR01 - Katlanır cetvel
code 22MR02 - Bant mezure

code 22MT01 - Işaretleme kalemi
code 22GN01 - Paslanmaz çelik iletki

kesme- düz kanallar

aksesuar ve tamamlayıcı parçalar
code 22PD01 Kaydırma aleti

Kaydırma aleti ilgili bıçak tutan kartusun
köpükte 45° “V” kesik açmasına yarar.

code 22PD46 - Çift 45 ° Bıçak tutucu kartus
code 22PC46 - Çift 45 ° bıçak tutucu kartus (kalınlık. 30
mm)
Dikdörtgen kanal yapmak için çift 45° içten
V kesikler açmaya yarar.
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code 22PL04 - Planya yedek uçları
(kalınlık. 20 m m)
code 22PL05 - Planya yedek uçları
blades (kalınlık. 30 m m)

code 22ST40 - 4000
mm Alüminyum cetvel
code 22ST12 - 1200
mm Alüminyum cetvel
(20 ve 30 mm) paneli çalışma masasına
(22TV01) kilitlemek için sabitleme
sistemi olan Alüminyum cetvel.
Bu cetvel kesici uçlar için kılavuz işlevi
görür ve hassas ve düz kesimler sağlar

code 22BR04 - “T” Altıgen alyan anahtarı no. 3
Uçları kolayca degistirmek, konumlamak ve ayarlamaya yarar.

kanal - FiFitting kesme
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code 22P L01 - 45 ° Sol Planya
Dökme alüminyum planyalar,
hızlı ve hassasiyetle 45° sola
kesimlere izin veren özel bir
ergonomik şekli var. Planyaların
iç kısmında 5 bıçakla bir altıgen
alyan anahtarı bulunmaktadır.
Bıçakların farklı kanat
uzunlukları hem 20 ve 30 mm
panelleri kesmeye yarar.
code 22PL02 - 45 ° Sag Planya
Dökme alüminyum planyalar,
hızlı ve hassasiyetle 45° saga
kesimlere izin veren özel bir
ergonomik şekli var. Planyaların
iç kısmında 5 bıçakla bir altıgen
aylan anahtarı bulunmaktadır.
Bıçakların farklı kanat
uzunlukları hem 20 ve 30 mm
panelleri kesmeye yarar.
code 22 PL03 - 90 ° Planya
Dökme alüminyum planyalar,
hızlı ve hassasiyetle 90° kesimlere izin veren özel bir ergonomik şekli var. Planyaların iç
kısmında 5 bıçakla bir altıgen
aylan anahtarı bulunmaktadır.
Bıçakların farklı kanat
uzunlukları hem 20 ve 30 mm
panelleri kesmeye yarar.

aksesuar ve tamamlayıcı parçalar
code 22PL04 - Planya yedek uçları
(kalınlık 20 m m)
code 22PL05 - Planya yedek uçları
(kalınlık 30 m m)

code 22BR04 - No.3 “T” Altıgen Alyan anahtar
Uçları kolayca degistirmek, konumlamak ve ayarlamaya yarar.

Fitting kanalların bükülmesi

aksesuarlar ve tamamlayıcı parçalar

code 22PG01
Büküm Makinesi

code 22PD01 - Kaydırma aleti

Bu boyalı çelik bükme makinesi kolay ve
hassas panel bükme için uygundur.
Eksantrik kam kolu sayesinde herhangi
bir egim açısı ile 1200 mm genişliginde
hem 20 mm ve 30 mm kalınlıgındaki
panelleri bükmeyi kolaylaştırır.
Kompakt boyutları ve hafifliği
taşınmasını kolaylaştırır.

Kaydırma aleti ilgili bıçak tutan kartusun
köpükte 45° “V” kesik açmasına yarar.

code 22PD23 - Çift 22,5 ° bıçak
tutucu kartus
Dikdörtgen kanal yapmak için çift 45° dıstan
V kesikler açmaya yarar.
1

2

code 22PD16 - Çift 15 ° bıçak
tutucu kartus
Dikdörtgen kanal yapmak için çift 45° dıstan V
kesikler açmaya yarar.
code 22PL04 - Planya yedek uçları

1

code 22BR04 - No.3 “T” Altıgen alyan anahtarı
2

Çift 15-22,55° bıçak tutucu kartuslu
45° ve 30° kesim

Uçları kolayca degistirmek, konumlamak ve
ayarlamaya yarar.
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tutkallama

code 22SP01
Pnömatik tutkal püskürtücü
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Yapıştırıcı Püskürtücü (21CL01/02). Büyük
kapasiteli tüpte 15 kg yapıştırıcı saklanabilir. Geniş dolum deligi tutkal yüklemeyi
kolaylaştırır ve bir anti-sprey kapama sistemi ile
donatılmıştır. Kompresör bulunmazsa
tutkal püskürtücüde tüpe basınç vermek için
bir el pompası da mevcuttur. Emniyet supabı
asırı basınç riskini ortadan kaldırır. Büyük
fırçası panellerde tutkal dagılımını kolaylaştırır.
Hem iki fırça hem de püskürtücüyü temizlemek için özel bir solvent kullanabilirsiniz. (kod
21CL00

code 21CL01-02
Paint tutkal (4-15 kg)
P3ductal köpük panelleri için mükemmel
formüle edilen Özel tutkal.
Kullanıma hazır. Son kullanma tarihli Ürün.

aksesuar ve tamamlayıcı parçalar
code 22SP02 - Pnömatik tutkal püskürtücü
için yedek tabanca
code 22SP03 - Pnömatik tutkal püskürtücü
yedek eks hortum

code 22SP04 - Pnömatik tutkal püskürtücü için
code 22SP05 - Pnömatik tutkal püskürtücü destegi
için yedek fırça

code 22SM01 - Manual tutkal püskürtücü
250 gr. tüplü ve içten degistirilebilir fırça.
code 22SM02 - Manual tutkal püskürtücü
yedek fırça

code 21LB01 - Sert yüzeyli törpü
code 22SZ01 - Panel fırçası

code 21CL00 - Tutkal için Solvent
Tutkalı max. %10/15 oranında seyreltme için
özgün Solvent karısımı.
Aksesuvarları temizlemek için uygundur.

kapama - pres ve bantlama

aksesuar ve tamamlayıcı parçalar

code 22SL02
Sert spatula

code 21NS02 - P3Ductal 75 mm
Alüminyum bant Kanal imalatında kullanılan
Yapışkanlı alüminyum bant Arz: 50 metre rulo
-pakette 16 rulo.
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code 21NS01 - 75 mm Alüminyum bant
Alüminyum bant Kanal imalatında kullanılan
Yapışkanlı alüminyum bant

code 22SG01
Ayarlanabilir bant markeri

code 21NS05 - 75mm P3ductal pütürlü
Alüminyum Kanal imalatında kullanılan Yapışkanlı
alüminyum Arz: 50 metre rulo -pakette 4 rulo.

code 22CT01 - Kesici

code 22SL01
Yumusak spatula

Geri çekilebilir bıçak ve kilit cihazı ile bu kesici
alüminyum bant kesimi için kullanıslıdır.

code 22LM01 - Yedek Uç
Arz: 50 metre rulo -pakette 4 rulo.

kapama - silikonlama

aksesuar ve tamamlayıcı parçalar

code 22PS05
Silikon tabancası
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Belirli bir uzunluktaki kanalların
üzerinde kolay silikon çekilmesi için
tabanca. Kanal kenarlarına silikon
yayan memeye meyil veren özel bir
FiFitting bulunmaktadır. Ve ayrıca kanal
içinde kolay kullanıma uygun özel bir
kılavuz da var.
Tek tip bir mastik çekmek için uzunlugu
ayarlanabilir Harmonik çelik bir dil
bulunmaktadır.
( daha fazlası için bkz. teknik katalog).

code 21SL01 - Alüminyum renkli mastik
Asetik tepkimeyle birkaç saat içinde yarı yogun bir
yapışkandan, atmosferik ajanlar ve yüksek ve
düsük sıcaklıklara dayanıklı bir mastige dönüsen
Tek bilesenli silikon.
280 cc çubuk. Son kullanma süreli Ürün.
code 21SL02 - Özel mastik, sıhhi kullanım için
beyaz renkli
Içinde küf olusumunu engelleyen etkili bir fungisit
olan tek bilesenli hızlı-polimerizasyonlu bir silikon. Bu ürün, özellikle nemli hava tasıyan kanal
imalatında aranılır.
Son kullanma süreli Ürün.

aksesuar uygulama

aksesuar ve tamamlayıcı parçalar
code 22TN01 Profil kesme Makinesi
Alüminyum veya plastik plastik Profil
kesmek için.

code 22ML01 Geri tepmesiz Çekiç

code 22PN01 - Gizli Flanş
bağlantısı için düz kargaburun
code 22PN02 - Gizli Flanş
baglantısı için 90 ° kargabu-

run

code 21CL08 - Profil yapıştırıcı
Alüminyum yada Polymer Profillerin yapıstırılması
için orta-viskozitede yapıştırıcı. 500 gr pakette. Son
kullanma tarihi olan ürün.

code 21CL09 - Dışortam Profil yapıştırıcı
Özel poliüretan tek-bileşikli yapışkan. Suya
doğrudan temas olan ve yüksek nemli yerlerde
mükemmel sızdırmazlık sağilar.
310 cc siselerde.
Son kullanma tarihi olan ürün

code 21CL06 - Ultra hızlı yapıştırıcı 50 gr
code 21CL07 - Ultra hızlı yapıştırıcı 500 gr
Alüminyum Profillerin panele birkaç saniyede
yapıstırılması için orta-viskozitede süper yapıştırıcı.

code 22CT02 - Bıçkı

code 22CT03 - Yakalar için ayarlanabilir yuvarlak keski
code 22CT04 - Yedek uç 20mm
code 22CT05 - Yedek uç 30mm
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Ipermercato Interspar - Pordenone

aksesuvarlar

aksesuvar uygulaması ve kanal montajı: genel ba
yuvarlak disk - sayfa 51
panel yönlendirme kanatları - sayfa 49
yuvarlak disk
sayfa 51

kösebent - sayfa 47

6

Titreşim önleyici- sayfa 47
destek çubuğu- sayfa 47

destek çubuğui - sayfa 51
vidalar
6,3 x 60 mm - sayfa 51

2
“F” Profil- sayfa 53
perçinler - sayfa 53

te bağlantı flansı - sayfa 46
yak
a

8
1

“F” için kösebent- sayfa 53

gizli flans bağlantısı- sayfa 46
H sürgü- sayfa 46
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çelik kösebent - sayfa 46
köse kapagı - sayfa 46

yuvarlak disk - sayfa 49
yönlendirme kanatları - sayfa 49

kancalı ve yapışkan kösebent- sayfa 50
askı profili - sayfa 50

9

4

“S” Pro

ekleme için ısı izolasyon

5

kış
gizli flanş bağlantısı - sayfa 46
H sürgü- sayfa 46
köse kapagı - sayfa 46

menfez Profili- sayfa 54
yaka seridi - sayfa 54
h Profili- sayfa 55

10
- sayfa 54

7

Damper bağlantısı için “F” profil - sayfa 52

geleneksel flanş bağlantısı- sayfa 48

3
geleneksel sürgü - sayfa 48

fil - sayfa 54

contalar - sayfa48
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bandı - sayfa 46
Damper için “C” profil - sayfa 52
çift kanatlı profil - sayfa 52
moduler damper kolu - sayfa 52
omega kanatlı profil - sayfa 52

1. gizli flanş bağlantısı ve te konnektör flanşı
2. Titreşim önleyici bağlantı
3. geleneksel flanş
4. yön kanatlar ı
5. askı
6. mukavemet - destek
7. damper ler
8. Klima santrali bağlantısı
9. menfe zler
10. gözetleme kap akları

sayfa 46
sayfa 47
sayfa 48
sayfa 49
sayfa 50
sayfa 51
sayfa 52
sayfa 53
sayfa 54
sayfa 55

1. gizli flanş bağlantısı ve tee konnektör
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code 21FN01 - Gizli flanş bağlantısı - alüminyum 20 mm

code 21FN06 - Gizli flanş bağlantısı - alüminyum 30 mm

Bu özel patentli alüminyum flanş
20 mm kalınlıgında kanalları çok
düsük kaçakla birleştirmektedir.
Profiller 4 metre olarak sunulur.

Bu özel patentli alüminyum flanş
30 mm kalınlıgında kanalları çok
düsük kaçakla birleştirmektedir.
Profilller 4 metre olarak sunulur.

code 21FN02 - Gizli flanş bağlantısı - polimer 20 mm

code 21FN09 - Gizli flanş bağlantısı - polimer 30 mm

Bu özel patentli polimer flanş
20 mm kalınlıgında kanalları çok
düsük kaçakla birleştirmektedir.
Profilller 4 metre olarak sunulur.

Bu özel patentli polimer flanş
30 mm kalınlıgında kanalları çok
düsük kaçakla birleştirmektedir.
Profilller 4 metre olarak sunulur.

code 21FN04 - H polimer sürgü
Bu soka dayanıklı üretilen polimer,
“gizli flanşlar”ı birleştirmeye yarar.
2 metre uzunlugunda sunulur.

code 21FN03/07 - Tee konnektör flanş bağlantısı 20/30 mm.
Bu patentli flanş, kanal flanşını
saplama yada basınç odası ile
birleştirmeye yarar.
Profilller 4 metre olarak sunulur.

code 21SQ01/02 - Çinko-kaplı çelik (sac) kösebent 20/30 mm

code 21FN05/08 - Köse kapagı 20/30 mm.

1.5 mm kal. sac kösebent

Gri polimer köse kapagı.

cod. 21FS03 - Bağlantılar için Isı Izolasyon Bandı

21GZ01 - Dısmekan Destek Sargısı

Bağlantı yerleri için yoğuşma

Sugeçirmez mastikle birlikte dısmekan
uygulamalarında flanş bağlantıları için
kullanıla
Destek sargısı

önleyici bant; kapalı hücreli çapraz
baglı polyetilen köpükten mamul ve
bir tarafı pütürlü alüminyum kaplı
eni : 100 mm,
uzunlugu: 30 mm, 12 mm kalınlıkta.

2. Titreşim önleyici bağlantı

code 21GN05 - Titreşim önleyici sargı 100 mm (25 m roll)

code 21GN04 - Titreşim önleyici sargı için destek Profili

PVC-kaplı polyester sargı;
titreşim önleyici bağlantının destek
profiline tam bir
sızdırmazlık sağlaması için kauçuk
köşelidir.

Bu patentli Profil, Titreşim önleyici
bağlantıları, sac kösebentler(21SQ01)
ve Titreşim önleyici sargılarla
(21GN05) birlestirir. UNI 6060
alüminyum alaşımdan mamül

code 21FN04 - H polimer sürgü

code 21SQ01/02 - Çinko-kaplı çelik (sac) kösebent 20/30 mm

Bu soka dayanıklı üretilen polimer,
“gizli flanslar”ı birlestirmeye yarar.
2 metre uzunlugunda sunulur.

1.5 mm kal. sac kösebent

code 21FN05/08 - Köse kapagı 20/30 mm.
Gri polimer köse kapagı.
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3. geleneksel flanş

48

code 21FT01/06 - Eski tip flanş bağlantısı - alüminyum 20/30 mm

code 21FT03 - Eski tip alüminyum sürgü 20/30 mm.

Iki kanalı birleştirmeye yarayan
eski tip alüminyum flanş

Bu sürgü eski tip flanşları
birleştirmeye yarar.
Yapışkanlı conta (21GR01) ile
kullanılır.

code 21SQ01/02 - Çinko-kaplı çelik (sac) kösebent 20/30 mm

code 21FT05 - Poliamide-bre glass köse destegi

1.5 mm kal. sac kösebent
Köse tipi de mevcuttur.
(21SQ05 - 30 mm model).

Kanalın kösesini güçlendirmek ve
güzel bir dıs görünüm saglamayı
amaçlar.

code 21GR01 - Yapışkanlı kanal contaları

code 21FT07 - 30 mm geleneksel flanş için PVC köşebent mm

Hafif gri yapışkanlı poliüretan
köpük conta
Hava kaçagını azaltmaya yarar.
Eni: 15 mm; kalınlık: 10 mm.

Ha f gri yapışkanlı poliüretan
köpük conta
Hava kaçagını azaltmaya yarar.
Eni: 15 mm; kalınlık: 10 mm.

Kanalın kösesini güçlendirip güzel bir dıs görünüm saglamayı amaçlar.

4. yön kanatları

code 21CP03 - Alüminyum yön kanatları

cod. 21CP04 - Yön kanatlarının sabitlendigi Düz Kılavuz

UNI 6060 alüminyum yön kanatları
özel düz kılavuza yerlestirilir.

Yön kanatlarının doğru yerlestirilmesi
için delikli alüminyum serit.
2 metre çubuklar şeklinde sunulur.

code 21RF01 - Alüminyum yuvarlak disk

cod. 21RF03 - Sac vidalar 6,3 x 60 mm

Bu alüminyum disk panelin zarar
görmesini önlemek için orta alanda
olusan basıncı daha geniş yüzeye
dagıtmaya yarar.
disk çapı 100 mm, delik çapı 10
mm.

Altıgen baslı pullu vidalar.
Dirseklerdeki splitterleri, kanat
Profilleri ve destek çubuklarını
sabitlemeye yarar.
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5. kanal askısı

code 21PR05 - Askı Profili - alüminyum 20 mm

code 21SS05 - Kancalı askı kösebendi

Dogal alüminyumdan mamül
alüminyum Profil.
4 metre olarak sunulur.

Bu 1,5 mm kösebent, hızlı kanal
desteklemek ve asmak için kullanılır.
Bu kösebentlerde Dişli çubuğun
girmesi için bir yuvası vardır.

code 21SS01 - Yapışkanlı kösebent
Bu 1,5 mm kösebent, hızlı kanal
desteklemek ve asmak için
kullanılır.
Bu kösebentlerde Dişli çubuğun
girmesi için bir yuvası vardır.
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6. mukavemet

code 21RF02 - Alüminyum destek çubuğu

code 21RF01 - Alüminyum yuvarlak disk

Özel yüksek sertlikte alüminyum
alaşımlı destek Profili.
Çubuklar 4 metre olarak sunulur.

Bu alüminyum disk panelin zarar
görmesini önlemek için orta alanda
olusan basıncı daha geniş yüzeye
dagıtmaya yarar.
disk çapı 100 mm, delik çapı 10 mm.

code 21RF03 - Sac vidalar 6,3 x 60 mm
Altıgen baslı pullu vidalar.
Dirseklerdeki splitterleri, kanat
Profilleri ve destek çubuklarını
sabitlemeye yarar.
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7. damper

code 21SR01 - Modüler damper çift kanatlı profil

code 21SR02 - Modüler damper Omega kanat profili

UNI 6060 alüminyum alaşımdan
mamül.
Çubuklar 3 metre olarak sunulur.

Dogal UNI 6060 alüminyum alaşım
-lı bu Profil, volüm damperlerindeki
disililer için yuva olabilecek bir pervaz
yapmak için kullanılmaktadır. Çubuklar 3
metre olarak sunulur.

code 21SR03 - Modüler damper “C” profili

code 21SR07 - Modüler damper kumanda kolu

Dogal UNI 6060 alüminyum alaşım
-lı bu Profil, volüm damperlerindeki
disililer için yuva olabilecek bir
pervaz yapmak için kullanılmaktadır
Çubuklar 3 metre olarak sunulur.

Bu kol volüm damperleri üretmek
için kullanılır.

code 21SR05 - Dişli ayar
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code 21SR04 - Dişli

cod. 21SR06 - Conta

parçasıcode

code 21SR08 - Damper Vidası

damper bağlantısı
code 21PR03/07 - “F” alüminyum profil 20/30 mm

code 21PR13 - “F” polimer profil 20 mm

code 21PR01/14 - “U” alüminyum profil 20/30 mm

code 21PR11 - “U” polimer profil 20 mm

code 21SQ03/04 - Çelik köse destegi - “F” profil 20/30 mm

8. Klima santrali bağlantısı

code 21PR03/07 - “F” alüminyum profil - 20/30 mm

code 21PR13 - “F” polimer profil - 20 mm

Tüm aksesuvarları 20 mm’den
yüksek olan çerçeveli kanallara
asmak için kullanılır.
4 metre olarak sunulur.

Tüm aksesuvarları 20 mm’den
yüksek olan çerçeveli kanallara
asmak için kullanılır.
4 metre olarak sunulur.

code 21SQ03/04 - “F” Profil için çelik kösebent 20/30 mm

code 21SQ01/02 - Sac kösebent 20/30 mm

1.5 mm kal. sac kösebent

1.5 mm kal. sac kösebent

code 21PR02 - “h” alüminyum profil- 20/30 mm

code 21PR15 - h” alüminyum profil - 20/30 mm

Klima santrallerini kanallara
birleştirmek için ve lineer difüzör
bağlantılarında kullanılır.
4 metre olarak sunulur.

Klima santrallerini kanallara
birleştirmek için ve lineer difüzör
bağlantılarında kullanılır.
4 metre olarak sunulur.

code 21PR12 - “h” polimer profil - 20 mm

code 21RV01 - Özel alüminyum perçinler 3,8 x 30 mm

Klima santrallerini kanallara
birleştirmek için ve lineer difüzör
bağlantılarında kullanılır.
4 metre olarak sunulur.

30 mm uzulugu sayesinde
Profilleri kanallara sabitler.

21PR34/35 - Hava Deflektör profili 20/30 mm
Bu doğal UNI 6060 profil
deflektörleri P3ductal kanallara
uygulamaya yarar. 4 metrelik
çubuklar şeklinde temin edilebilir.
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9. menfezler
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code 21PR04 - Alüminyum menfez Profili 20 mm

code 21PR06 - “S” alüminyum Profil 20 mm

Bu çift çerçeveli Profil UNI 6060
alüminyum alaşımdan mamül.
Profiller 4 metre olarak sunulur.

UNI 6060 alüminyum alaşımdan
mamül.
Profiller 4 metre olarak sunulur.

code 21SQ01/02 - Sac kösebent 20/30 mm

code 21CRxx - Alüminyum saplama yaka

1.5 mm Sac kösebent

code 21CR10 Saplama D 100 mm.
code 21CR15 Saplama D 150
code 21CR20 Saplama D 200
code 21CR25 Saplama D 250
code 21CR30 Saplama D 300
code 21CR35 Saplama D 350 mm.

21PR29 - Alçıpan duvar profili 20 mm
Bu doğal UNI 6060 profil, alçıpan
duvarlar geçilirken damperleri
P3ductal kanallara uygulamaya yarar.
4 metrelik çubuklar şeklinde temin
edilebilir.

mm.
mm.
mm.
mm.

10. gözetleme kapagı

code 21PR02 - “h” alüminyum profil 20 mm

cod. 21PR15 - “h” alüminyum profil 30 mm

Klima santrallerini kanallara
birleştirmek için kullanılır.
Bu profil, “U” profille birlikte, giris
kapakları yapmaya yarar.
4 metre olarak sunulur.

Klima santrallerini kanallara
birleştirmek için kullanılır.
Bu Profil, “U” profille birlikte, giris
kapakları yapmaya yarar. 4 metre
olarak sunulur.

code 21PR12 - “h” polimer profil 20 mm

code 21PR01 - “U” alüminyum profil 20 mm

Klima santrallerini kanallara
birleştirmek için kullanılır.
Bu Profil, “U” profille birlikte, giris
kapakları yapmaya yarar.
4 metre olarak sunulur.

Bu son derece esnek profil, Titreşim
önleyiciler, volüm damperlerini ve
sac kanallara birleştirmek için
kullanılır.
4 metre olarak sunulur.

cod. 21PR14 - “U” alüminyum profil 30 mm

code 21PR11 - “U” polimer profil 20 mm

Bu son derece esnek profil, Titreşim
önleyiciler, volüm damperlerini ve
sac kanallara birleştirmek için
kullanılır.
4 metre olarak sunulur.

Bu son derece esnek profil, Titreşim
önleyiciler ve volüm damperlerini
birleştirmek için kullanılır.
4 metre olarak sunulur.

code 21IP01 - Giris kapagı
Yangına dayanıklı plastik malzeme
-den mamül. Kanalın çalışmasını
degistirmeden kolayca kanala giris
sağlar.
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Palestra Comunale S. Andrea di Campodarsego - Padova

sipariş kılavuzu

sipariş kılavuzu - 20 mm paneller
Kanal imalatı için hangi aksesuvarlar, hangi miktarlarda gerekli
P3ductal imalat standartlarına göre kanal üretimi için gerekli her bir aksesuar, panel metrekaresine görebelli bir oranda kullanılmalıdır.
Asagıdaki oranlar 100 mt2 panele (20 mm kalın) göre verilm. istir.
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Kod

Ürün Açıklaması

B.M.

Gerekli mkt.

Gerçek Mkt r * Sayfa

21FN01

Alüminyum GIZLI Flanş 20 mm

m

66,5

80

46

21FN03

Tee Saplama Alüminyum Flanş 20 mm

m

2

40

46

21FN04

Polimer H Sürgü

m

33

50

46-47

21FN05

Polymer Köse Kapagı 20 mm

n°

69

250

46-47

21SQ01

Köse sacı 20 mm

n°

138

500

46-47-48

21CL10

P3ductal Hydroglue tutkal (son kullanım süre l i ) * *

kg

4,0

10

24

21CL11

Hydrocat, hydroglue tutkal katalizörü (son kullanım süre l i ) * *

kg

0,8

10

24

21CL01

“Paint” tutkal 4 kg (son kullanım süreli) **

kg

8,3

12

38

21CL06

Ultra-hızlı yapıştırıcı 50 g (son kullanım süreli)

n°

0,5

1

28-41

21CL08

“Profiles” yapıştırıcı 500 g (son kullanım süreli)

n°

0,5

1

28-41

21NS02

75mm P3ductal alüminyum bant (50 m r u l o )

n°

4,7

16

26-39

21SL01

Alüminyum renkli Silikon (son kullanım süreli)

n°

8,5

24

27-40

21PR01

Alüminyum “U” Profil 20 mm

m

13,5

40

55

21PR02

Alüminyum “h” Profil 20 mm

m

3,2

40

53

21PR03

Alüminyum “F” Profil 20 mm

m

6

40

53

21PR04

Menfez Profili 20 mm

m

4

40

54

21RF01

Yuvarlak alüminyum d i s k

n°

36

100

49-51

21RF02

Alüminyum Destek Profili

m

12

44

51

21RF03

Sac vidalar 6,3 x 60 mm

n°

18

200

49-51

21SS05

Kancalı askı kösebend i

n°

15

100

50

* miktarları en yakın tam pakete yuvarlayınız ve geçerli yat listesindeki miktarlarına bakınız.
** eger pnömatik tutkal püskürtücünüz varsa PAINT yapıştırıcı, Hydroglue yapıştırıcı püskürtme sistemi varsa Hydroglue yapıştırıcı sipariş edin.

Temel Ekipman
Kod

Ürün Açıklaması

Miktar

Sayfa

22VL06

P3ductal takım çantası Full Model

1

32

22TV01

Özel hasırlı Katlanabilir Çalışma Masası

1

34

22ST12

1200 mm Alüminyum Cetvel

1

35

22ST40

4000 mm Alüminyum Cetvel

1

35

22SQ07

700 mm Alüminyum Göny e

1

34

22SQ12

1200 mm Alüminyum Göny e

1

34

22PG01

Büküm Makinesi

1

37

22SP01

Pnömatik Yapıştırıcı Püskürtücü

1

38

22PS05

Silikon taba n c a s ı

1

40

sipariş kılavuzu - 30 mm paneller
Kanal imalatı için hangi aksesuvarlar, hangi miktarlarda gerekli
P3ductal imalat standartlarına göre kanal üretimi için gerekli her bir aksesuar, panel metrekaresine göre belli bir
oranda kullanılmalıdır. Asagıdaki oranlar 100 mt2 panele (30 mm kalın) göre verilmistir.

Kod

Ürün Açıklaması

B.M.

Gerekli mkt.

Gerçek Mkt r * Sayfa

21GS01

Su geçirmez kaplama tutkal boyası son kullanım süreli )

lt

65

75

14

21FN06

Alüminyum Gizli Flanş 30 mm

m

66,5

80

46

21FN07

Tee Saplama Alüminyum Flanş 30 mm

m

2

40

46

21FN04

Polimer H Sürgü

m

33

50

46-47

21FN08

Polymer Köse Kapagı 30 mm

n°

69

250

46-47

21SQ02

Köse sacı 230 mm

n°

138

250

46-47-48

21CL10

P3ductal Hydroglue tutkal (son kullanım süreli) * *

kg

4,0

10

24

21CL11
21CL01

Hydrocat, hydro-tutkal katalizörü (son kullanım süre l i ) **

“Paint” tutkal 4 kg (son kullanım süreli) * *

kg
kg

0,8
8,3

10
12

24
38

21CL06

Ultra-hızlı yapıştırıcı 50 g (son kullanım süreli)

n°

0,5

1

28-41

21CL09

Dışortam “Profil” yapıştırıcı 500 g (son kullanım süreli )

n°

1

1

28-41

21NS02

75mm P3ductal alüminyum bant (50 m rulo )

n°

4,7

16

28-41

21SL01

Alüminyum renkli Silikon (son kullanım süreli)

n°

8,5

24

27-40

21PR07

Alüminyum “F” Profil 30 mm

m

6

40

53

21RF01

Yuvarlak alüminyum disk

n°

36

100

49-51

21RF02

Alüminyum Destek Profili

m

12

44

51

21RF03

Sac vidalar 6,3 x 60 mm

n°

18

200

49-51

21SS05

Kancalı askı kösebend i

n°

15

100

50

21PR14

Alüminyum “U” Profil 30 mm

n°

13,5

40

55

21PR15

Alüminyum “h” Profil 30 mm

n°

3,2

40

53

* miktarları en yakın tam pakete yuvarlayınız ve geçerli yat listesindeki miktarlarına bakınız.
** eger pnömatik tutkal püskürtücünüz varsa PAINT yapıştırıcı, Hydroglue yapıştırıcı püskürtme sistemi varsa Hydroglue yapıştırıcı sipariş edin.

Profesyonel Ekipman.
Kod

Ürün Açıklaması

Mikt a r

Sayfa

22VL06

P3ductal takım çantası Full Model

1

32

22TV01

Özel hasırlı Katlanabilir Çalışma Masası

1

34

22ST12

1200 mm Alüminyum Cetvel

1

35

22ST40

4000 mm Alüminyum Cetvel

1

35

22SQ07

700 mm Alüminyum Gönye

1

34

22SQ12

1200 mm Alüminyum Gönye

1

34

22CL04

Elektrikli Plaka Büküm Silindiri

1

23

22LN01

Otomatik Düz Kesim Makinesi

1

22

22PT01

Bilgisayarlı Kesim Makina Sistemi

1

21

22IS01

Hydroglue Yapıştırıcı Püskürtücü Sistemi

1

24

22MC01

Kanal Kapama Makinesi

1

25

22PS05

Silikon tabancası

1

27
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40 feet (high cube) konteyner kapasitesi
Standart aksesuvarlarla bir Örnekleme
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Kod

U.M.

Ürün Açıklaması

Miktar

15HP21

m2

Piral HD Hydrotec panel

3.024

21FN01

m

Alüminyum GIZLI Flanş 20 mm

2.040

21FN03

m

Tee Saplama Alüminyum Flanş 20 mm

80

21FN04

m

Polimer H Sürgü

1.000

21FN05

n.

Polymer Köse Kapagı 20 mm

2.250

21SQ01

n.

Köse sacı 20 mm

4.500

21CL01

kg

“Paint” tutkal 4 kg (son kullanım süreli)

256

21CL06

n.

Ultra-hızlı yapıştırıcı 50 g (son kullanım süreli)

15

21CL08

n.

“Profil” yapıştırıcı 500 g (son kullanım süreli)

16

21NS02

n.

75mm P3ductal alüminyum bant (50 m rulo)

144

21SL01

n.

Alüminyum renkli Silikon (son kullanım süreli)

264

21PR01

m

Alüminyum “U” Profil 20 mm

440

21PR02

m

Alüminyum “h” Profil 20 mm

120

21PR03

m

Alüminyum “F” Profil 20 mm

200

21PR04

m

Alüminyum Menfez Profili 20 mm

160

21RF01

n.

Yuvarlak alüminyum disk

1.100

21RF02

m

Alüminyum Destek Profili

396

21RF03

n.

Sac vidalar 6,3 x 60 mm

600

21SS05

n.

Kancalı askı kösebendi

500

Az aksesuvarla bir Örnekleme
Kod

U.M.

Ürün Açıklaması

Miktar

15HP21 m2

Piral HD Hydrotec pa n e l

3.072

21FN02

m

Alüminyum GIZLI Flanş 20 mm

2.080

21FN04

m

Polimer H Sürgü

1.000

21FN05

n.

Polimer Köse Kapagı 20 mm

2.000

21SQ01 n.

Köse sacı 20 mm

4.000

21CL01

“Paint” tutka l 4 kg (son kullanı m süreli)

256

21NS02 n.

75mm P3ductal Alüminyum Bant (50 m Rulo )

144

21SL01

Alüminyum renkli Silikon (son kullanım süreli)

264

kg
n.

20 feet konteyner kapasitesi
Standart aksesuvarlarla bir Örnekleme
Kod

U.M.

Ürün Açıklaması

Miktar

15HP21

m2

Piral HD Hydrotec pa n e l

1.200

21FN01

m

Alüminyum GIZLI Flanş 20 mm

800

21FN03

m

Tee Saplama Alüminyum Flanş 20 mm

40

21FN04

m

Polimer H Sürgü

400

21FN05

n.

Polimer Köse Kapagı 20 mm

750

21SQ01

n.

Köse sacı 20 mm

1.500

21CL01

kg

“Paint” tutkal 4 kg (son kullanım süreli)

100

21NS02

n.

75mm P3ductal alüminyum bant (50 m rulo )

64

21SL01

n.

Alüminyum renkli Silikon (son kullanım süreli)

96

21PR01

m

Alüminyum “U” Profil 20 mm

160

21PR02

m

Alüminyum “h” Profil 20 mm

40

21PR03

m

Alüminyum “F” Profil 20 mm

80

21PR04

m

Menfez Profili 20 mm

40

21RF01

n.

Yuvarlak alüminyum disk

400

21RF02

m

Alüminyum Destek Profili

132

21RF03

n.

Sac vidalar 6,3 x 60 mm

200

21SS01

n.

Yapışkanlı askı kösebendi

200

21CL08

n.

“Profil” yapıştırıcı 500 g (son kullanım süreli)

6

21CL07

n.

Ultra-hızlı Yapıştırıcı 500 g (son kullanım süreli)

1

Az aksesuvarla bir Örnekleme
Kod

U.M.

Ürün Açıklaması

Miktar

15HP21

m2

Piral HD Hydrotec panel

1.248

21FN02

m

Polimer GIZLI Flanş 20 mm

800

21FN04

m

Polimer H Sürgü

400

21FN05

n.

Polimer Köse Kapagı 20 mm

750

21SQ01

n.

Köse sacı 20 mm

1.500

21CL01

kg

“Paint” tutk al 4 kg (son kullanı m süreli)

100

21NS02

n.

75mm P3ductal alüminyum bant (50 m r u l o )

64

21SL01

n.

Alüminyum renkli Silikon (son kullanım süreli)

96

61

sipariş formu

genel satış şartları
1. Siparişin degistirilemezligi
P3 Srl genel satış şartlarına uygun olarak Alıcının geçtigi sipariş Alıcının imza tarihinden itibaren baglayıcı olup vazgeçilemez. Bir sipariş,
ancak P3’ün gönderdigi Proforma Fatura veya Sipariş Teyidi’nin Alıcı tarafından kaselenip imzalanarak gönderildiginde ve asagıdaki 5. maddede belirtilen ödeme kosullarına uygun olarak taraarca anlasıldıgı şekilde (Nakit Ödeme ya da Akreditif Açılıs Makbuzu ibraz edilerek) ödeme
islemleri gerçeklesince teyit edilmiş sayılır. Yukarıdaki kosullar gerçeklesince sipariş P3 Srl tarafından kabul edilmiş sayılır ve bu satın alma
ve satış sözlesmesi olarak islev görmek zorundadır. Alıcı siparişi iptal ederse veya geç kalırsa yada (kısmen de olsa) siparişi çekmeyi reddederse, P3 Srl teslim edilmeyen malların toplam degerinin %50’sine denk gelen miktarını masraf yada tazminat olarak alma hakkına sahiptir.
2. Teslimat
Teslimat süre sınırları sadece bilgi amaçlı olup hiçbir şekilde baglayıcı degildir. Bu yüzden, ham madde tedariki ile ilgili geç teslimatlar veya
öngörülemeyen sebeplerle imalat asamalarının askıya alınması, hem çalısanların hem de tedarikçilerin yaptıgı grevler, mücbir sebepli vakalar veya
(fırtınalar, hasara yol açan olaylar, Vandalizm olayları, hırsızlık, soygun, gasp, tabi afetler, savas ve devrim olayları, v.s. gibi) dogal afetlerden
kaynaklanan sebepler, Alıcıya kontrattan vazgeçme veya çekilme ya da hasarlar için P3 Srl’den tazminat talebi veya herhangi baska talepte
bulunma hakkı vermez.
3. Sikâyetler
Garanti süresinden itibaren 12 ay içinde P3 Srl’den tedarik edilen ürünler üzerinde görülen muhtemel bozukluklarla ilgili sikâyetler, garantinin iptali
cezası şeklinde problemin görüldügü sekiz gün içinde yalnızca Alıcı tarafından P3 Srl ile görüsülmelidir. Alıcı problemin açık ve ayrıntılı
açıklamasının yanı sıra P3 Srl’nin düzenledigi ve özürlü malların bulundugu fatura numarası ve tarihini de belirterek iadeli taahhütlü posta ile veya
faksla bildirir.
P3 Srl, asagıda paragraf 9’da ayrıntıları verilen garanti şartları bazında her bir sikâyeti aldıktan sonraki yedi gün içinde Alıcıya cevap verir. P3 Srl kalite
standardını belirlerken gerekli görürse her türlü degisiklik ya da düzeltme yapma hakkını elinde tutar, bununla beraber bu bahsi geçen degisiklik ve
düzenlemeleri Alıcıya bildirmek zorunda degildir. Alıcı da P3 Srl’nin yayınladıgı, reklâm, tanıtım, ticari ve teknik dokümantasyonla ilgili muhtemel özürlerle
ilgili itirazda bulunamaz
4. Fiyat, Iskontolar, Fiyatın yeniden görüsülmesi
P3 Srl paragraf 1’de ayrıntıları verildigi şekliyle Alıcının geçtigi siparişi kabul ettigi tarihte geçeli olan fiyat listesinde belirtilen yatlar üzerinden
ürünlerini piyasaya satar.
Piyasa fiyat listesindeki yatlar dikkate alındıgında Alıcı ile evvelce yazılı olarak anlasırsa P3 Srl ıskonto teklinde bulunma hakkına sahiptir. Piyasa fiyat
listesindeki yatlara paketleme ve ambalajlama maliyetleri dâhildir. Tahta, plastik veya karton koli/kasa ve kafes gibi özel paketleme gerekirse tüm masraarı
fatura ve sipariş teyidinde P3 srl tarafından belirtildigi şekliyle Alıcıya aittir.Fiyatlar, siparişlerin kabul edildiği zamanda geçerli olan ürün ve isçilik maliyetleri ile
belirlenir. Bu maliyetler üzerinde anlasılan fiyatlara nispetle %5’ten fazla artıs mecburiyeti olursa bu artıslar eger en az 15 günde yazılı olarak (faksla bile)
önceden bildirilirse satış fiyatlarına ilave edilir. Önceden teyit edilen siparişler, sipariş kabul tarihinden itibaren en az 30 gün içinde gerçeklestirilir, maliyet
farklarından kaynaklanan artıslar uygulanmaz.
Asagıdaki sebeplerden kaynaklanan yukarıdaki süre içinde mal teslimatı gerçeklestirilemedigi takdirde;
• P3’ün önceki mal sevkıyatlarıyla ilgili ödeme koşullarına uyulmazsa
• Ödeme peşin ya da Akreditif açılmak suretiyle anlaşılmışsa ödeme işlemlerindeki gecikmeler
P3, fiyatları siparişin en son gerçeklestirilecegi zamanda geçerli olan yeni Fiyat Listesine göre güncelleme hakkına ya da eger satış fiyatı
Euro’dan farklı kur olarak anlasılmıssa yatlara uygulanan kur paritesini güncelleme hakkına sahiptir.
5. Ödemeler
Ödemeler sipariş teyidinde karsılıklı anlasılan metotlar kullanılarak ve belirtilen ödeme süreleri içinde P3 Srl sirket merk zinde ödenir. Alıcı kredi
transferi veya para transferi ya da her hangi bir baska ödeme şekliyle - her ne metodu kullanırsa kullansın karsılasacagı tüm riskleri kabul etmis sayılır.
Ödeme müddetleri Alıcının muhtemel sikâyetleri sebebiyle ertelenemez ya da geciktirilemez. Banka garantisi yada senet kullanılarak yapılan bir
veya daha fazla taksitli vadeli ödemelerde bu ödemeler yeniden sekillendirilmis
- yeniden sekillendirme olmaksızın - olarak ödenecek kabul edilmek zorundadır. Bu sebeple ana kredinin borç devrini (novations) ortaya
çıkarmaz; bu yüzden Alıcının P3 Srl’ye ödemesi gereken miktarları karsılayacak Bankanın ya da kendisinin açtıgı tüm krediyi karsılamak üzere anlasılan ödemesi
gereken miktarı ödeme sorumlulugundan düsürmez.
-
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6. Faiz
Ödemeler geciktirildiginde ya da hiç ödenmediginde, P3 Srl anlasılan miktarın son vadesinden itibaren Alıcıya EURIBOR denilen her altı ayda bir
mevduatlı yıllık nominal degerler üzerinden faiz uygular. EURIBOR - Avrupa Bankalar Federasyonu (FEB) tarafından her yıl için %7 artıs oranıyla
hesaplanmaktadır.
7. Mülkiyet Hakkını Elinde Bulundurma
Vadeli ödemeli faturalarla ilgili olarak karsılıklı açıkça anlasılmıstır ki üzerinde ödenmek üzere anlasılan miktar Alıcı tarafından faizleri ve ilave
masraarı dâhil tamamen ödenene kadar bahse konu mallar P3 Srl’nin mülkiyetindedir. Ve bunlar her ne sebeple olursa olsun tasınmaz mallar kabul
edilemez. P3 Srl, tamamen ödenmemis malları, mallara sahip olmus olan ya da bahse konu malların gerçek mülkiyet haklarını ya da mülkiyetini
(malların montajı yapılmıs olma durumunda) elinde bulunduran üçüncü taraardan bile talep etme hakkına sahiptir. Alıcı sartlı mülkiyet hakkını yetkin olarak
tamamlamak için gerekli her senedi hazırlamakla sorumludur.
8. Alıcıdan kaynaklanan Fesih
(P3 Srl faturalarında belirtildigi şekliyle) taksit halinde ödenen vadeli ödemelerle ilgili anlasılan yatın/meblagın sadece bir taksidini bile ödememe
durumunda - bu miktar (faiz ve masraar hariç) yatın/meblagın sekizde birinden daha az olamaz - ya da herhangi bir meblagın art arda iki taksidini
ödememe halinde P3 Srl sözlesmeyi iptal etme ve verilen malların derhal mülkiyetine iadesi talebinde bulunma, malların bosaltma/ tahliye veya
güvenlik masraarı veya diger muhtemel masraar dahil ilave hasarların /zararların tazmini hariç Alıcıya tedarik edilen malların bozulması için
tazminat olarak önceden ödenmis taksit miktarlarını alıkoyma hakkını elinde tutar.
9. Garanti
P3 Srl kendinin icat ettigi yada tasarladıgı, pazarladıgı yada imal ettigi ürünler, aletler, makineler, ekipman, yardımcı malzemeler ve yedek
parçaların AB Direktierine uygun olarak en iyi kalitede oldugunu garanti eder. Garanti süresi, normal postayla yada malları Alıcıya teslim edecek olan Kurye ile Alıcıya gönderilen her bir satış faturasının düzenlenme tarihinden itibaren 12 aydır.Temel olarak P3ductal sitemi kullanılarak
yapılan kanal imalat ve montajında kullanılan makine, alet ve ekipmanın imalat özellikleri ““User’s Manual for Use and Maintenance”/Kullanıcı
Bakım ve Kullanım Kılavuzu”nda gösterilmis olup bir nüshası mal tesliminde Nakliye Evraklarına eklenir yâda paketlere konulur.
Alıcı yâda Nihai Kullanıcıdan kaynaklanan yanlıs kullanım veya anormal kullanım, beceri eksikligi, ihmalden nasi kusurlar garanti dısı olup
mücbir sebepler ve dogal afetleri kapsamaz. Eger aletler, makineler, yardımcı malzemelerde hasar olusursa ve bu durum P3 Srl’nin veya
P3 Srl’nin çalısanlarının incelemesi ya da yetkilendirmesi olmaksızın tamir edilir veya düzeltme yapılır ya da demonte edilirse garanti geçerli
olmaz.
Alıcıdan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hasar sebebiyle önceki paragrafta belirtildigi gibi garanti uzatılmaz ve bu hasarları kapsamamakta olup
her ne şekilde olursa olsun sözlesemeden çekilme veya ürünlerin kullanılamaması ya da hasarlı parçaların degistirilmemesinden kaynaklanan zararlar
için tazminat hakkı vermez. Mamah uzlasamama durumunda Alıcı süresi dâhilinde ve anlasılan yöntemlerle taksitlerin ödemesine devama mecbur olup
aksi takdirde garanti hakkını yitirir.
10. Izoleli Alüminyum Panellerin Kalitesi
Paneller uygun olarak seçilen malzemelerden üretilmekte olup bu sebeple P3 Srl en üst kaliteyi garanti etmektedir.
Her bir panel tipi için ilgili ürün özelliklerinin geniş açıklamasını içeren bir teknik veri kâgıdı bulunmaktadır. Teknik veri kâgıtlarında malzeme
tolerflanşları ayrıca belirtilmistir.
Genel olarak degisik sekil ve büyüklükte balonlar, oyuklar veya isaretler ve kusurlar görüldügünde bunların seri imalat sürecinden kaynaklanabilecegi
ve bunların hiçbir surette ihmal, dikkatsizlik yâda beceri eksikligi ile iliskilendirilemeyecegi kesinlikle hatırlanmalıdır. Istatistiklerdeki bulgulara
bakıldıgında bu kavramın toplam miktara nispetle %10 sınırlarında olusabilecegi, üretilen panellerde m2 bazında ifade edilmekte olup bu sebeple
bu miktarın benzer malzeme tipleri için normal tolerans sınırlarında oldugu bilinmektedir. Bu kusurlar, ne panellerin ziki ve mekanik özellikleri için
ne de kanal imalatı için tasarlanan panellerin kullanımı için kati surette ön yargı olusturmaz.
Alıcı yukarıdaki 3. paragrafta ayrıntıları verilen yöntem(ler) kullanılarak kusurları bildirdigi müddetçe P3 Srl kusurlu olarak tespit edilen
parçaları ücretsiz olarak tedarikle sorumludur. Tamir edilecek yada degistirilecek parçaların nakliye, teslimat, montaj ve sökülme masraarının yanı
sıra P3 Srl’den Teknik Destek alındıgı takdirde seyahat ve konaklama masraarı Alıcı tarafından karsılanacaktır.
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11. Kanal Imalatçısının Sorumlulukları
Kanalların imalat ve montajı, P3ductal sistem teknolojisi tatbik edilerek ve P3 Srl’nin tedarik ettigi alet ve ekipman kullanılarak gerçeklestirilmelidir.
Kanal imalatçısı, P3 Srl’den satın aldıgı ürünleri kullanarak gerçeklestirdigi islerin gerektirdigi güvenlik, uygunluk ve kalitesi bakımından
Müsterilere (nihai kullanıcılar) karsı tüm sorumlulukları kabul eder.
Bu bakımdan P3 Srl’nin Müsterilere (nihai kullanıcılar) karsı hiçbir sorumlulugu yoktur.
12. Nakliye - Risk - Hasarlar
Malların teslim şekli P3 Srl fabrikası teslimi Kabul edilmekte olup nakliye ile ilgili tüm risk ve hasarlar, (Alıcının talebi doğrultusunda
malları nakledecek rmayı P3 Srl seçmis olsa bile) mallar yükleme acentesine yâda Kuryeye teslim edildiği zamandan itibaren Alıcının
sorumlulugundadır. Yükleme Firması P3 tarafından seçildigi hallerde teslimat, yürürlükteki Nakliye Terminolojisine (Incoterms) göre yürütülür yâda
P3 veya Yükleme Firması kendisi faturada belirtilen Nakliye Terimleri (Incoterms) altında öngörülmeyen herhangi bir masraf yâda ödemeden
sorumlu tutulamaz. Mamah, Alıcı malları aldıgında Kuryeye teslimatta P3 Srl’nin düzenledigi ihracat faturasına eklenen çeki listesinde belirtilen
kalite ve miktarlara karsılık gelen malları alıp almadıgını doğrulamak zorundadır. Alıcı, fatura ve çeki listesindeki ayrıntılarla teslim edilen mallar
arasında tutarsızlık veya herhangi bir hasar fark ederse, Alıcı derhal yazılı olarak yükleme acentesi ile irtibata geçer, böylece nakliye ajansı veya
üçüncü taraarla ilgili sikâyet sürecine geçmis olup aynı zamanda bu bilgileri P3 Srl’ye de bildirir.
13. Genel Provizyonlar/Hükümler
Alıcı, tedarik edilen malzemeye ait detaylı bilgilerin bulundugu P3ductal Genel Ürün Katalogundaki “Genel Satış Şartları” bila kayıt tamamen
haberdar oldugunu ve kabul ettigini ilan eder. P3 Srl ve Alıcının üzerinde anlasmıs oldugu “Genel Satış Şartları”ndan herhangi bir sapma yazılı olarak anlasılır
ve ancak özellikle ayrıntıları verilen seylerle sınırlı olup aksine açık bir anlasma bulunmadıgı müddetçe degistirilmeksizin kalan genel şartların yenilenmesi
imasında bulunmaz
14. Ihtilaflar
P3 Srl ile yapılan sözlesmenin içeriginden kaynaklanan herhangi bir ihtilaf vukuunda Padova (Italya) Mahkemelerine basvurulur. Mevcut “Genel
Satış Şartları”nın uygulanması, yorumlanması veya geçerliliginden kaynaklanan herhangi bir ihtilafta aynısı uygulanır.
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