
СЕРТИФІКАЦІЯ
•  протокол CSTB № RS-20-054 + EXT 20.168 (2 × 20 мм).

МОНТАЖ І КРІПЛЕННЯ
Простий монтаж рами, встановлюваної в простір отвору 
в стелі (рама приблизно на 5–10  мм більше монтажних 
розмірів).
Прикріпіть до гіпсокартонової стелі та алюмінієвої рами 
за допомогою інтегрованих гвинтів для гіпсокартонових 
листів. Зверху встановіть захисні ковпачки. Заштукатурте 
все та встановіть кришку.

Вогнетривкі стельові оглядові люки зі ступенем вогне-
тривкості 90 хвилин призначено для встановлення в під-
вісних стелях для автономного протипожежного захисту. 
Одна з вимог: пожежне навантаження лише з боку примі-
щення та клас вогнестійкості EI 90.
Такі оглядові люки забезпечують ефективний захист від 
розповсюдження вогню з приміщення в зону підвісної 
стелі. Вбудований алюмінієвий каркас оснащено проти-
пожежною завісою. Кришку оглядового люку обкладено 
вогнетривким гіпсокартоном DF і захищено від потра-
пляння диму універсальним ущільненням уздовж пери-
метра. Кришку закріплено з обох боків за допомогою ав-
томатичних захопних кронштейнів. Захопні кронштейни 
перехоплюють кришку оглядового люку щоразу під час 
її відкривання. Кришка легко знімається та замінюється.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
•  Кріпиться в стелі (заборонено наступати на люк).
•  Виконання за розмірами замовника в максимальних 

дозволених межах, визначених у протоколі класифіка-
ції.

ВОГНЕТРИВКІ СТЕЛЬОВІ  
ОГЛЯДОВІ ЛЮКИ 

40 мм — дві панелі по 20 мм
90 хвилин

•  Рама з алюмінієвих 
профільованих стрижнів, 
що кріпляться за 
допомогою з’єднання Tox.

•  Газо-, димонепроникне й 
вогнетривке ущільнення, 
що набухає, на випадок 
пожежі

•  Фіксатори
•  Просте й швидке 

встановлення
•  Приховані защіпки
•  Пригвинчувані панелі 

з гіпсокартону GKF 
2 панелі по 20 мм    

ПРИХОВАНИЙ
ОГЛЯДОВИЙ

ЛЮК

ВОГНЕТРИВКИЙ
ОГЛЯДОВИЙ

ЛЮК 35 дБ*

РІВЕНЬ
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ

ПРОТОКОЛ
КЛАСИФІКАЦІЇ
ВОГНЕТРИВКОСТІ
МАТЕРІАЛІВ

№ RS20-054

*  Стандартний показник звукоізоляції. NF EN ISO 10140. 
Випробування проводилося з оглядовим люком 400 × 400 мм.

Випробувано на вогнестійкість 
знизу (з боку приміщення) 
NF EN 1634-1: +A1: 2018



Розміри проходу: A3 — 32 мм × B3
Розміри вирізу:  сторона монтажу A1 + 5–10 мм × B1 + 5–10 мм

МОНТАЖ І КРІПЛЕННЯ
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ГАБАРИТИ ТА АРТИКУЛИ

2 панелі по 20 мм   Сертифікат EI 90
 РоЗМіРИ (MM) СТоРона МонТаЖУ наЙБілЬШі СТоРонИ ВнУТРіШнЯ ШИРИна  ГлИБИна  аРТИКУл
 A x B (V) A1 x B1 A2 x B2 A3 x B3 T1  T2

 300 x 300 301 x 301 343 x 343 292 x 292 41,5  41 A09523

 400 x 400* 401 x 401 443 x 443 392 x 392 41,5  41 A09524

 500 x 500 501 x 501 543 x 543 492 x 492 41,5  41 A09525

 600 x 600* 601 x 601 643 x 643 592 x 592 41,5  41 A09526
Розміри наведено в мм, (V) — сторона закривання. 

*Оглядові люки є на складі.

Позиції, що відсутні на складі, — очікування доставки 3–4 тижні.
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Щоразу перед оформленням 
замовлення бюро контролю слід 

підтвердити всі ціни продажу.


