- ett begrepp för trygghet !
Abat-luckor
Nedstigningsluckor och skyddsgaller av aluminium. Även luckor av rostfritt, tex
SS-stål 2333 och 2343 kan levereras.

Abat-lucka, överfalsad (fig 1-3)
Nedstigningsluckan kan erhållas som enkellucka (fig1) och som dubbellucka
med fast eller löstagbar mellanbalk eller med överlappning utan mellanbalk
(fig2). Luckan är avsedd för användning utomhus och inomhus samt i vägg (fig
3). Luckan är tillverkad av plåt, aluminium EN AW-5754, med
specialutformad ramprofil (se exempel i fig 1) av aluminium EN AW-6063.
Luckan är förstärkt med I-profiler av aluminium EN AW-6063. Luckan kan
förses med isolering av 50- eller 100 mm styrencellplast (frigolit, λ=0,040 W/m
K) innanför en skyddsplåt av aluminium EN AW-6063
Lucka kan fås med gummilist av EPDM (enligt SIS 16 27 00) Luckor enligt fig
1-2 har uppställningsbeslag med gasfjäder av rostfritt stål, handtag och låsbygel
för hänglås. Samtliga luckor kan (om en mer skyddad låsning önskas) förses
med Abat fjärrvärmelås (fig 4A). Om luckan ska användas som utrymningslucka
kan den utrustas med Abat paniklås (fig 4b), som gör den öppningsbar inifrån
även när den är låst med hänglås från utsidan.
Ytbehandling(av lucka och ram): avfettning, grundning med primer och
pulverlackering, Kulör;grå. Annan kulör kan erhållas.
Ingjutningsram typ A: Formsättning och betongskrotning kan undvikas om
ramen beställs med förhöjning typ C motsvarande betongens tjocklek.

Fig 1. Enkel, överfalsad lucka samt exempel på ramprofiler

Överlappning
Löstagbar Mellanbalk
Fig 2. Dubbelluckor, överfalsade med löstagbar mellanbalk
resp. överlappning

Eftermontering: tex typ B1, B2 (se fig 1).
Mått
Luckorna kan levereras i enkelutförande eller i kombinerat utförande (två eller
flera sammanbyggda). Max storlek enkellucka är 1400x2900 mm. Delade luckor
i samma ram kan förstås tillverkas i betydligt större storlekar. Alla luckor
tillverkas manuellt och därför är speciallösningar och storlekar inga problem.

Abat skyddsgaller(fig 5-6)
Skyddsgaller av två typer, löstagbart galler (fig 5) och fast, sk kvarnlucksgaller
(fig 6). Båda typerna kan levereras infästade i ram eller lösa för eftermontering i
befintlig anläggning samt passar till såväl överfalsad som plan lucka.
Skyddsgallren är tillverkade av aluminiumrör EN AW-6063, dimension 40x25
mm, godstjocklek 2 mm. Galler kan även fås i rostfritt stål.
Fig 7. Lucka till fjärrvärme

Fig 3. Väggplacering

Fig 6. Abat skyddsgaller, fast s k kvarnlucksgaller

Fig 8. Pumpstation med 3 Abat-luckor

Fig 4a. Abat Fjärrvärmelås

Fig 4b. Paniklås, öppningsbart

Fig 5. Abat skyddsgaller, löstagbart

