BVS Brannvernsystemer AS

Inspecto
Inspeksjonsluker
®

Inspecto® Brannklassifiserte Inspeksjonsluker
Inspecto W
Inspecto brannluke er en inspeksjonsluke som benyttes i
brannklassifiserte vegger som gips, mur, betong, leca etc.
Lukene leveres i mange standard størrelser og er godkjent
helt opp til 900x1200mm. Brannluker kan også leveres
med spesialmål. Luken leveres med usynlige piano
hengsler og SLIK låse system.
Lukene er testet etter NS-EN1634-1 og klassifisert etter NSEN13501-2. Brannklasse er EI160 og EI290/EW120 etter
NS-EN1634-1 og klassifikasjonsstandard NS-EN 13501-2
Inspecto brannluker er røyktette og har lydreduksjon opp til
55 Rw.

Inspecto H
Inspecto brannluke er en inspeksjonsluke som benyttes i
brannklassifiserte dekke.
Luken leveres som 1 fløyet eller 2 fløyet utgave. Lukene
leveres i mange størrelser og er godkjent helt opp til
1200x2000mm for dekke montasje. Luken leveres med
usynlige piano hengsler og SLIK låse system.
Brannklasse er A45-A120 (EI45-EI120Sa) med Sintef
produktgodkjennelse 010-0260.
Inspecto brannluker er røyktette.
Inspecto er markedets eneste luke som er testet og godkjent for montasje i himling/dekke.

Inspecto PR-FR
Inspecto PR-FR er en robust inspeksjonsluke for størrelser
opp til 1200x1200mm.
Luken leveres med usynlige piano hengsler og SLIK låse
system.
Luken er brannklassifisert i E60 og E120.
Lukene kan leveres røyktette etter EN 12207:2000 og EN
1026:2000.
Inspeksjonslukene kan leveres med lydreduksjon for
maksimal reduksjon av 55 dB Rw.
Testing utført under laboratorieforhold iht. EN ISO140-3:
1995 av et uavhengig testsenter.

Inspecto PR-RD
Inspecto PR-RD er designet og branntestet spesielt for bruk
i stige rør, tekniske rom og sjakter som går gjennom etasje
skiller. Inspecto PR-RD er branntestet for brann fra begge
sider. Luken leveres med usynlige piano hengsler og SLIK låse
system.
PR-RD produseres i alle størrelser opp til 2000x2700 mm
Luken er brannklassifisert i EI30-E120.
Lukene kan leveres røyktette etter EN 12207:2000 og EN
1026:2000.
Inspeksjonslukene kan leveres med lydreduksjon for
maksimal reduksjon av 54 dB Rw.
Testing utført under laboratorieforhold iht. EN ISO140-3:
1995 av et uavhengig testsenter.
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Inspecto® Inspeksjonsluker
Inspecto VR
Inspecto VR er en prisgunstig inspeksjonsluke for størrelser opp
til 600x600mm. Luken består av 1mm galvanisert stål som er
lakkert i RAL 9010. Da luken kun bygger 18mm i dybde så gir
denne tilgang til tekniske installasjoner hvor det er lite plass.
Luken leveres med firkant lås hvor hullet dekkes med en plast
propp som er avtakbart.

Inspecto LH
Endelig en lofts luke med tids riktig design. Våre lofts luker
overholder alle krav til isolasjon, lufttetthet, lyd isolasjon,
brannkrav, størrelseskrav, robusthet og dokumentasjon. Dybden
på luken er 86 mm. Luken består av 1,2mm galvanisert stål
som er lakkert i RAL 9010. Luken kan leveres u klasset eller
brann klasset i 1 time. Luken vil alltid være isolert mot
varmetap, kondens og lyd reduksjon.
Luken leveres med usynlige pivot hengsler og SLIK låse system.

Inspecto TL
BVS produserer et spekter av takluker, fra mindre tak luker for
vedlikehold og inspeksjon, til større luker for tilgang til
maskiner og anlegg, som kanskje må løftes inn og ut av bygget.
Lukene har en isolert karm hvor beslag og lokk er i aluminium.
Alle lås, skruer, muttere og hengsler er i rustfritt stål. Luken
leveres med gummi pakning mellom lokk og ramme. Luken er
vanntett og isolert. Lukene leveres med innvendig gassfjører og
utvendig håndtak med lås. Større luker kan utstedes med
elektrisk drift.

Inspecto PP
Plastpaneler av høy kvalitet og lav pris for tilgang til inspeksjon
hull i tak og vegger. Brukers hovedsakelig for tilgang til
tekniske installasjoner, stakeluker og stoppekraner. Panelene er
enkle å montere med skruer eller bygge lim. Dybden er kun
17,5mm og kan brukes i alle typer vegg eller takkonstruksjon.
Panelene er produsert i Europa av UV-bestandig ABS plast,
med en lett strukturert overflate som ikke vil misfarges, og som
kan males over.
Døren er hengslet og åpnes ved bruk av en mynt eller
skrutrekker. Luken stenges og låses enkelt.
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