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ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ   

ЛЮК РЕВІЗІЙНИЙ «EURO-DN»   

 
Вітаємо Вас з придбанням ревізійного люка ТМ «Євролюки – люки, яких 

не  видно…»моделі Euro-DN.   

Підприємство-виробник ТОВ «Київська електротехнічна компанія» дякує Вам за 

вибір нашої продукції.   

Переконливо просимо Вас вивчити інструкцію з монтажу та експлуатації.  Вся 

продукція ТМ «Євролюки – люки, яких не видно…» виготовляється згідно з діючим 

ТУ У 28.1-35997744001:2012 «Люки ревізійні прихованого монтажу».  

 

 

   

Призначення та опис виробу   

Люк ревізійний «EURO-DN» призначений для використання в житлових і нежитлових  

приміщеннях з метою доступу до прихованих електричних, сантехнічних, інженерних комунікацій,  



а також може бути застосований для влаштування прихованих дверей.   

Монтується в стіни та перегородки з цегляних та листових матеріалів.   

Конструкція люка розрахована для використання в комплекті з важкими оздоблювальними  

матеріалами (граніт, мармур, декоративні фасадні панелі).   

Металеві ревізійні люки з шарнірною петлею виготовлені з профільних сталевих труб з нанесенням  

порошкового фарбування.   

На каркас дверцят кріпиться лист волокнистої гіпсоплити завтовшки 10 мм, що гарантує  

вологостійкість в разі встановлення виробу в приміщенні з підвищеною вологістю.  Для 

фіксації виробу по периметру каркасу рами розташовані отвори для кріплення в стіну за  

допомогою анкера, дюбеля або іншої фурнітури для кріплення.   

Дверцята фіксуються в рамі за допомогою натискних роликових защібок, що надає можливість  

легкого та невимушеного відкривання дверцят без ручок на вакуумних присосках.  Шарнірна 

петля дає можливість переходу дверцят в крайнє положення, повністю звільняючи  світловий 

отвір.   

Одночасно з функціональним призначенням конструкція виробу переслідує естетичну складову: у  

закритому стані дверцята люка зливаються з оздобленням стіни. Така особливість робить 

можливим  втілення найсміливіших дизайнерських задумів   

Технічні характеристики   

Ревізійний люк моделі «EURO-DN» оснащено шарнірною розкладною петлею. Схема руху петлі  

наведено на малюнку.  

 
   

Також будова петлі дозволяє виконувати регулювання положення дверцят відносно рами люка у  

напрямку вверх-вниз.   



 
При облицюванні виробу допускається напуск облицювання на площу стіни.   

Люки моделі «EURO-DN» виготовляються у двох типорозмірах, з січенням рами 40х80 мм та  

30х60 мм в залежності від габаритів виробу.   

Відкривання (закривання) люка відбувається шляхом натискання на поверхню дверцят.   

Комплектність   

Люк у зборі  1 шт.  

Деталі кріплення  1 компл.  

 

 

Гарантійні зобов’язання   

На виріб в зборі встановлено гарантійний період 12 місяців з часу продажу (встановлюється за  

касовим чеком).   

Гарантійні зобов’язання втрачають силу у випадках:   

 відсутність касового або товарного чека;   

 використання виробу не за призначенням;  

 наявність слідів самостійного ремонту або модернізації виробу;   

 недотримання користувачем вимог по установці виробу та умов його експлуатації, 

викладені в даній інструкції;   

 наявність механічних пошкоджень;   

 пошкодження, що виникли в результаті недбалого транспортування або зберігання.   

Увага! Враховуйте вагу облицювального матеріалу. 

 

 



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ЛЮКА РЕВІЗІЙНОГО 

«EURO-DN»   

Монтаж люка в стіни з цегли, залізобетону, піно   

блоку та т. ін.   

Підготовка виробу до монтажу:   

Ознайомитися з Інструкцією з монтажу. Відкрити виріб, натиснувши на площину дверцят.  

Встановити раму в отвір вирівнявши площину дверцят з площиною стіни (при зачинених  

дверцятах) враховуючи напрямки відкривання дверцят «вліво» чи «вправо».   

Увага! Відкривання вверх або вниз заборонено!!!  

 
Вирівняти раму в площинах за допомогою будівельного рівня.   



Закріплення рами в стіні проводиться через монтажні отвори рами люка з допомогою дюбелів.   

Облицювання   

Укладати керамічну плитку на поверхню стіни та дверцят можна за допомогою клею чи 

розчину. Плитка, може виступати за габарити дверцят від 5 до 30 мм.   

При укладанні плитки на дверцята, не наносити клей на край плитки, що виступає за периметр  

дверцят (виступаючі края плитки повинні щільно прилягати до площини стіни навколо 

дверцят).  Після висихання клею (час висихання дивитися на упаковці клею) відкрити дверцята. 

Затерти плиточні шви, крім шва по периметру дверцят.   

Ретельно очистити торці плитки по периметру дверцят.  

 



Виробник залишає за собою право внесення змін в конструкцію  

та спосіб монтажу.   

Виробник   

Товариство з обмеженою відповідальністю   

«Київська електротехнічна компанія»   

Адреса: Україна, м. Вишневе, Чорновола, 51  


