
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• Оглядовий люк із протипожежним захистом.
•  Квадратний ключ.
•  Ковпачок із покриттям RAL9016, постачається незакрі-

пленим в окремому пакеті, встановлюється клієнтом.
•  Упорні планки для протипожежних панелей.
•  Набір для монтажу сталевого кронштейна.
•  Інструкції з монтажу.

МОНТАЖ І КРІПЛЕННЯ
Підходить для настінного монтажу в порожнистій пере-
городці з товщиною панелей від 2 × 15 мм. Спочатку зні-
міть стулку дверцят для встановлення монтажної рами. 
Встановіть монтажну раму спереду, вставляючи її в заз-
далегідь підготовлений отвір. Після вирівнювання поло-
ження рами зафіксуйте її з боків гвинтами для швидко-

ВОГНЕТРИВКІ ОГЛЯДОВІ ЛЮКИ ДЛЯ 
ПЕРЕГОРОДОК

•   Трансформовуваний монтаж, незалежно від 
товщини стінки

•   Знімна стулка дверцят для настінного монтажу
•   Відсутність на поверхні стулки дверцят головок 

гвинтів дозволяє скоротити роботу з герметизації
•   Уздовж периметра містить герметизувальну 

прокладку, а також димонепроникне ущільнення та 
контрольовану звукоізоляцію

Вогнетривкий оглядовий люк Semin призначено спеці-
ально для встановлення в системах стінок каналів, кому-
нікаційних шахт, а також облицювань порожнистих пе-
регородок. Монтажна рама та стулка дверцят виконані з 
цинкованого сталевого листа, задня поверхня якого ар-
мована протипожежною панеллю. Рама містить уздовж 
периметра порожнисту герметизувальну прокладку. 
Дверцята також оснащено димонепроникним ущільнен-
ням. Стулка дверцят, що може зніматися для монтажу, і 
заглиблення, виконані в монтажній рамі, спрощують на-
стінний монтаж. Після встановлення стулку дверцят мон-
тують наглухо. Відсутність на поверхні стулки дверцят 
головок гвинтів дозволяє скоротити витрати на роботу 
з герметизації.

60 хвилин

* Стандартний показник звукоізоляції. NF EN ISO 10140-2. 
Випробування проводилося з оглядовим люком 400 × 400 мм.
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Для стінок розміром 2 × 15 мм і 2 × 18 мм   Сертифікат EI 60
 РОЗМІРИ (MM) СТОРОНА МОНТАЖУ НАЙБІЛЬШІ СТОРОНИ ВНУТРІШНЯ ШИРИНА ГЛИБИНА  ВАГА (КГ) АРТИКУЛ
 A x B (V) A1 x B1 A2 x B2 A3 x B3 T1  T2

 300 x 300 304 x 304 304 x 304 180 x 200 48  62 - A09542

 400 x 400 404 x 404 404 x 404 280 x 300 48  62 - A09543

 500 x 500 504 x 504 504 x 504 380 x 400 48  62 - A09544

 600 x 600 604 x 604 604 x 604 480 x 500 48  62 - A09545

 600 x 800 604 x 804 604 x 804 480 x 700 48  62 - A10178

  600 x 1200 604 x 1204 604 x 1204 480 x 1100 48  62 - A09541
Розміри наведено в мм, (V) — сторона закривання. 
Позиції, що відсутні на складі, — очікування доставки 3–4 тижні.

ГАБАРИТИ ТА АРТИКУЛИ

Розміри проходу: A3 × B3.
Розміри вирізу:  сторона монтажу A1 × B1.

рознімного з’єднання. Операцію фіксування виконуйте, 
дотримуючись інструкцій із монтажу. Встановіть на місце 
стулку дверцят, а потім нанесіть фінішне покриття.

ЗАТИРАННЯ ТА ФАРБУВАННЯ
Важлива інформація: товщина покриття на стулці двер-
цят не повинна перевищувати 0,6 мм. У разі перевищен-
ня цього значення під час відкривання та закривання 
покриття може злізти. Нанесіть шпаклівку на місце з’єд-
нання монтажної рами та отвору в конструкції, потім 
пофарбуйте окремо цей шов і стулку дверцят. Повністю 
приберіть залишки шпаклівки та фарби. Металеві по-
верхні повинні бути чистими. Перевірте функціональ-
ність: відчиніть і зачиніть дверцята.

ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для очищення компонентів оглядового люку слід вико-
ристовувати стандартні м’які мийні засоби або проводи-
ти їх суху чистку. Дверцята повинні бути завжди щільно 
зачинені. За необхідності перевіряйте справність замків 
і злегка змащуйте їх. Очищуйте місце з’єднання та про-
водьте його обслуговування. Якщо цього не робити, ог-
лядовий люк може вийти з ладу.
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Щоразу перед оформленням 
замовлення бюро контролю слід 

підтвердити всі ціни продажу.


