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ÇAKMA DÜBEL W-ED/S, W-ED

W-ED/S
Galvanize çelik

W-ED/S-BND
Galvanize çelik

W-ED
Galvanize çelik, M5, onaysız

El korumalı işaretleme ve çakma 
aleti (→ optik yerleştirme kontrolü var)

El korumasız çakma aleti
(→ optik yerleştirme kontrolü yok)

Derinlik sınırlamalı matkap ucu ve 
üstüne takılabilen çakma aleti

Matkap ile çakma seti
(SDS-plus bağlantılı, optik yerleştirme 
kontrolü yok)

Performans bilgileri

13.1

Montaj talimatı

Delik açın. İşlem sırasında elekrikli 
süpürge makinesi kullanırsanız, 
sonradan delik temizleme işlemine 
gerek kalmaz

Dübeli yüzeyle 
aynı hizada olacak 
şekilde çakınız

Çakma aletiyle 
genişleterek 
sabitleyiniz

Parçayı  uygun tork 
değeri ile monte ediniz

Deliği temizleyiniz

1. Kullanım alanları
•  Tekli montaj: Normal beton C20/25 ile C50/60 arası (çatlaksız beton)
•  Çoklu montaj: Taşıyıcı olmayan sistemlerin montajı M6–M16, ankraj 

derinliği Hef ≥ 30 mm çatlaklı ve çatlaksız beton C20/25–C50/60 M6–M12, 
ankraj derinliği Hef = 25 mm çatlaklı ve çatlaksız beton C12/15–C50/60 
boşluklu prefabrik tavan C30/37–C50/60

•  Gijonların, metal konstrüksiyonların, metal profillerin, ızgaraların, kablo 
taşıyıcıların, boru hatlarının, montaj raylarının vs. monte edilmesi için uygundur.  

•  Beton < C20/25 ve basınca dayanıklı doğal taş malzemelerde kullanılabilir 
(onaysız).

•  W-ED/S, W-ED/S-BND ve W-ED M5 yalnızca kuru iç mekan şartlarında 
kullanılabilir.

2. Avantajları
• Düşük delik derinliği
• Yüksek taşıma kuvveti
•  İşaretleme ve çakma aletiyle kullanıldığında optik 

yerleştirme kontrolü ve el koruması
•  Makine ile çakma aleti, montaj işlemini hızlandırır ve 

kolaylaştırır
• Hemen yük uygulanabilir. Bekleme süresi yoktur
• İstendiğinde bağlanan parça sorunsuz şekilde sökülebilir
•  Havşalı W-ED/S yüzeyle aynı hizada monte edilir ve 

deliğin içine kaymaz, böylece montaj güvenliğini artırır
•  Montaj parçası piyasada bilinen metrik cıvatalarla veya 

gijonlarla sabitlenebilir
• Monjtaj için düşük tork değerleri yeterli olur.
•  Derinlik sabitlemeli matkap ucu ve üstüne takılabilen 

çakma aleti birlikte kullanıldığında montaj işlemini 
hızlandırır ve kolaylaştırır. Uygun delik ölçüleri, montaj 
güvenliğini artırır

3. Özellikleri
• Galvanize çelikten üretilmiş kontrollü genişleyen dübel
• Onaylar: 
ETA-02/0044 tekli montaj için 
Opsiyon 7, çatlaksız beton
ETA-05/0120 taşıyıcı olmayan sistemlerin çoklu montajı için
•  Yangın direnci: W-ED/S, F30, F60, F90 ve F120; Yangın dayanımı DIN 4102-

2:1977-09’a göre (ETK – Birim sıcaklık zaman eğrisi)
•  Yangın direnci: W-ED/S R30, R60, R90 ve R120; TR020 (in ETA-05/0120’ye 

dahil)

Çakma dübel W-ED/A4 bkz.
Çakma dübel W-ED M12
(Karot makineleri için) bkz. 
Çakma dübel W-ED DW15 bkz. 

 13.2

 13.3

 13.3

Tekli montaj: Çatlaksız beton
Çoklu montaj: Çatlaklı ve çatlaksız beton

Onayları Test raporları
M6 - M20 M6–M16
Avrupa teknik 
değerlendirmesi

Opsiyon 7
Çatlaksız beton için

Avrupa teknik 
değerlendirmesi
Beton ve boşluklu prefabrik 
tavanlarda taşıyıcı olmayan 
sistemlerin çoklu montajı 
için

Yangın direnci

Teknik Rapor
TR 020
R30 –R120

M8 – M16 Yangın 
direnci

Doğrudan alev 
etkisi


