- ett begrepp för trygghet !
Abat-lucka, plan(fig7-9)
Nedstigningsluckan kan erhållas som enkellucka (fig 7) och som dubbellucka
med fast eller löstagbar mellanbalk eller med överlappning utan mellanbalk (se
fig 8). Användningsområde inomhus, även i vägg. Luckor för vägg utomhus
förses med dropplist i överkant.
Luckan är tillverkad av aluminiumdurkplåt, kvalitet EN AW-5754 med
specialutformad ramprofil (se exempel i fig 7) av aluminium EN AW-6063.
Luckan har förstärkningsprofiler och kan förses med isolering och skyddsplåt
lika den överfalsade luckan.
Nedstigningsluckor enligt fig 7-9 har uppställningsbeslag med gasfjäder av
rostfritt stål och infällt handtag. Luckorna kan förses med gummilist samt Abatlås för fyrkantsnyckel, se fig 9.
Ytbehandling: Luckan levereras obehandlad eller enligt önskemål.

Fig 7. Enkel, plan lucka samt exempel på ramprofiler

Ingjutning, ram typ D: Formsättning och betongskrotning kan undvikas om
ramen beställs med förhöjning typ E motsvarande betongens tjocklek.
Eftermontering: är möjligt och anges vid beställning
Mått
Luckorna kan levereras i enkelutförande eller i kombinerat ut förande (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-lucka, rund(fig 10)

Överlappning
Löstagbar Mellanbalk

Fig 8. Dubbelluckor , plana med löstagbar mellanbalk
respektive överlappning

Lucka avsedd för montering på rund nedstigningsbrunn av tex. betong eller plast.
Luckan anpassas till ytter- och innerdiametern på brunnen, varför dessa mått
måste anges vid beställning.
Luckan är försedd med låsbygel för hänglås. Skruv för fast sättning av lucka och
låsbygel medföljer.
Mått rund lucka
Lock för diameter upp till 3000 mm kan tillverkas.
Vägledning vid projektering
Företaget tillverkar även specialluckor för befintliga hål, där utbyte av lucka ska
ske. Samtliga luckor kan levereras med förhöjd ingjutningsram (typ C och E).
Beställningsanvisningar
Vid beställning av lucktyp bör följande uppgifter anges:
-överfalsad eller plan
-oisolerad eller isolerad
-gummilist, om ej standardutförande ange låstyp
-fast eller löstagbar mellanbalk eller luckdelning med överlappning. Vid
överlappning anges öppningsföljd.
-om förhöjd ingjutningsram önskas, skall betongtjocklek anges.
Vid beställning av skyddsgaller anges:
-typ av skyddsgaller, fast eller löstagbart
-om fast, sk kvarnlucksgaller önskas skall delningsriktning anges.

Fig 9. Plan enkellucka

Fig 10. Rund lucka
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