KNAUF INSPECTIELUIKEN
Maakt onzichtbare installaties bereikbaar

Knauf inspectieluiken

INSPECTIELUIKEN:
BEREIKBAARHEID IN ELK SYSTEEM
Soms ontkomt u er niet aan om noodgedwongen een opening in uw
vakkundig opgebouwde en afgewerkte wand of plafond te maken.
Bepaalde installatie-onderdelen die netjes zijn weggewerkt, moeten
nu eenmaal bereikbaar blijven.
Een dergelijke opening kan per definitie
niet naadloos overgaan in het wand- of
plafondoppervlak. De Knauf Revo en
F-Tec inspectieluiken sluiten perfect vlak en
houden de naden zo klein mogelijk en
bovendien perfect verdeeld over de vier
zijden. Voor de minder representatieve
ruimten vullen de meer economische
luiken uit de basis-serie het assortiment
perfect aan. Aan de andere kant omvat
het assortiment Knauf inspectieluiken een
veelheid aan oplossingen met diverse
bijzondere bouwfysische prestaties, zodat
voor elke ruimte en elk bouwelement een
passende oplossing kan worden geboden.
Knauf begrijpt tenslotte als geen ander
de behoefte van de gebouwbeheerder,
door veel van de inspectieluiken optioneel
afsluitbaar te maken.
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Knauf inspectieluiken

Inspectieluik in plafond

Inspectieluik in wand

Toepassingsgebied

Met name bij brandwerende inspectieluiken kan makkelijk verwarring ontstaan over
het toepassingsgebied. Wij onderkennen de volgende toepassingsgebieden:

› Scheidingswanden
Een scheidingswand is de afscheiding tussen twee afzonderlijke ruimtes. Het zal
nooit voorkomen dat een inspectieluik wordt toegepast als verbinding tussen deze
beide ruimtes. Maar soms is het nodig dat installaties in de spouw van metalen
staanderwanden bereikbaar moeten blijven. Vervult de wand de functie van brandcompartimentscheiding, dan hoeft het inspectieluik slechts zoveel brandwerend te
zijn als de beplating aan één zijde van de wand. Tevens is het niet mogelijk om
inspectieluiken, die specifiek gemaakt zijn voor plafondtoepassingen, in wand
toepassingen te gebruiken. Plafondluiken vallen open door de zwaartekracht
terwijl voor wandluiken een veer nodig is.

› Schachtwanden

Schachtwanden bestaan doorgaans uit éénzijdig beplate metalen staanderwanden.
Een brandwerend inspectieluik voor een schachtwand moet daarom even brandwerend zijn als de schachtwand in zijn geheel. Dit is een zwaardere eis dan voor
scheidingswanden. Daarom mogen brandwerende inspectieluiken die specifiek voor
scheidingswanden zijn gemaakt, niet bij schachtwanden worden toegepast.

› Plafonds

De specifiek voor plafonds ontworpen inspectieluiken kunnen niet voor andere
toepassingsgebieden worden gebruikt.

› Universeel

Universele inspectieluiken zijn zo geconstrueerd dat zij zowel in scheidingswanden
als plafonds toepasbaar zijn. Deze luiken bieden geen brandwerende prestaties,
maar geven een grote mate van standaardisatie van de inspectieluiken.
Afsluitbare luiken
De stalen luiken uit de basis serie worden standaard voorzien van een vierkantsleutelslot.
Met de losse kunststof vierkantsleutel wordt het sluitmechanisme bediend. Alle andere
luiken sluiten door middel van een klikmechanisme. De Revo en F-Tec luiken in hun
verschillende uitvoeringen zijn optioneel extra te beschermen met sluitingen op drie
niveau’s. De optie met profielcilinder is interessant voor gebouwbeheerders, die meerdere
inspectieluiken in het gebouw willen kunnen openen met één sleutel.
Opties sluitingen inspectieluiken:

› Een ingebouwd vierkantsleutelslot
› Een ingebouwd rondcilinderslot inclusief sleutel
› Een sluitmechanisme, geschikt voor een profielcilinder (niet meegeleverd)

Knauf inspectieluiken

BASIS SERIE
Standaard inspectieluik voor wand- en plafondtoepassing.
› Verzinkt staal, wit gelakt
› Geen bouwfysische eigenschappen
› Voordeligste oplossing
› Diverse standaard formaten

REVO SERIE

›

Inspectieluik voor wand- op plafondtoepassing
› Geëloxeerd aluminium frame
› Ingelijmde Diamond Board vulling
› Incl. doorvalbeveiliging
› Diverse standaard maten (maatwerk mogelijk)
› Afwijkende uitvoeringen mogelijk:
- 30 tot 90 minuten brandwerendheid
- Geperforeerde Cleaneo platen
- Met slot (vierkantsleutel of rondcilinder)
› Standaard geschikt voor constructies van 9,5mm tot 25mm dik
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Toelichting:			
1)
Standaard vanaf > 800 mm of vanaf REVO 18 variant
● Standaard
2)
Standaard vanaf > 600 mm
○ Optioneel
3)
Standaard vanaf > 625 mm
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F-TEC SERIE
Inspectieluiken met specifieke functie
› Universeel geschikt voor voorzet- / scheidingswand en plafond
(m.u.v. brandwerende luiken voor schachtwanden)
› Voor diverse specifieke functies:
- Brandwerende schachtwand (30 en 90 minuten)
- Spatwaterdicht
- Lucht-, stof- en rookdicht
- Desinfecteermiddel bestendig
› Incl. doorvalbeveiliging en ingeschroefde Diamond Board vulling
› Optioneel met slot (vierkantsleutel of rondcilinder)
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ACCESSOIRES
Optioneel kunnen inspectieluiken worden geleverd met
verschillende sloten.
› Vierkantsleutel
› Rond cylinderslot
› Profielcyclinder (voorbereiding)
Zie Knauf Prijscatalogus voor beschikbare afmetingen.
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