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Вітаємо Вас з придбанням ревізійного люка ТМ «Євролюки – люки, яких не видно…» 
моделі стіновий безпетельній сталевий. 
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 «Стіновий безпетельний сталевий» призначений для використання у житлових та 
нежитлових приміщеннях з метою доступу до прихованих інженерних та сантехнічних комунікацій.  
Монтується в стіни та перегородки з цегляних та листових матеріалів, для подальшого облицювання  
плиткою (мозаїкою).   
Люки даної моделі незамінні в важкодоступних місцях: за унітазом, між рушникосушкою та стіною, між ванною 
та рукомийником, між пральною машиною та стіною та т. ін., так як відстані в 10 см достатньо для відкриття 

люка. Дана конструкція виготовлена без петель, люк відкривається за допомогою натискання на кришку 
в  місці кріплення замка-защібки (у верхній частині дверцят). При цьому натисканні защібки 



виштовхують  дверцята люка, які відкидаються та залишаються зафіксованими на страхувальних тросах 
(зверху) та  спеціальних направляючих дверцят «захистах» (знизу).   

Перевагою моделі «Стіновий безпетельний сталевий » є можливість відкривання люка без застосування  
допоміжних засобів (присоска; ручка-ключ), яка дає можливість використовувати в оздобленні  
матеріали з нерівномірною поверхнею (мозаїка, декоративна штукатурка), а також конструктивна  
особливість, при якій дверцята люка є з’ємними, що надає додаткову свободу під час обслуговування  
комунікацій.   

Відсутність видимих рамок, замків та інших непотрібних технічних атрибутів (що псують зовнішній  
вигляд стіни), робить цю модель привабливою для дизайнерського оформлення будь-яких інтер'єрів.   

Технічні характеристики  

Матеріал: рама та каркас дверцят виготовлено зі стальної профільної труби у вигляді рамкової  
конструкції, що дає можливість зберегти достатню жорсткість при мінімальній вазі конструкції.  
Додатковою перевагою стальної профільної труби є підвищена жорсткість конструкції. Матеріал 
покриття дверцят – вологостійка гіпсоволокниста плита товщиною 10 мм. Зйомні дверцята 
фіксуються в рамі за допомогою направляючих (знизу) та замків-защіпок (зверху). Модель 
обладнано страхувальними тросами (у верхній частині) з швидкоз’ємними карабінами.  

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  інструкції;   

 наявність механічних пошкоджень;   

 пошкодження, що виникли в результаті недбалого транспортування або 

зберігання.   

Комплектність  
Люк у зборі  1 шт. 

Деталі кріплення  1 компл. 

 

 

 

 



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ  

ЛЮКА РЕВІЗІЙНОГО «Стіновий безпетельний сталевий»  

Монтаж люка в стіни з цегли, залізобетону, піноблоку та т. ін. 

    Послідовність робіт: 

 Вирівняти отвір по периметру.  

 Вставити ревізійний люк в нішу та вставити раму у підготовлений отвір.  

Увага! Напрямок відкриття виробу повинен бути «вниз», для правильної роботи механізму  

відкривання тросів.  

   
 Увага! Дверцята люка повинні виступати відносно площини стіни на 4-5 мм, це необхідно  для 

можливості спрацьовування натискних защібок.  

   

 Просвердлити отвори в стіні під дюбелі потрібного розміру.  

 Вставити люк в отвір і закріпити його, закрутивши саморізи через раму люка в дюбелі.  

 Переконатися в правильності монтажу люка (легко відкривається, не має затирання, не має  
перекосів).  



 Якщо все змонтовано правильно, приступити до облицювання дверцят люка та стіни.   

 

   

Облицювання  

 Вставити дверцята люка та з'єднати фіксуючі троси з петлями на дверцятах.  

 

 Приклеїти плитку(мозаїку) на поверхню стіни та дверцят люка.  

 

 Дверцята повинні бути закритими. Товщина клейового шару повинна 

забезпечувати роботу  замків-защібок, що працюють від натискання (на 

поверхні стіни клейовий шар компенсує  виступання дверцят).  

 

 Облицювання потрібно розпочинати з нижнього краю дверцят.  

 

 При облицюванні стежте, щоб клей не потрапив в зазор між дверцятами та 

рамою люка, а також  під плитку, яка виступає за габарити дверцят. 

 

 Рекомендовано, щоб плитка, яку буде приклеєно до дверцят, була однакового 

розміру з дверцятами. Наклеєна плитка може виступати за габарити дверцят з 

боків і зверху на 50 мм, і тільки знизу - повинна бути врівень з дверцятами 

або нижче їх на 1-3 мм (але не більше).  

 

 Після застигання клейового шару (див. інформацію виробника), зачистити 

краї плитки та   затерти шви. Шви по периметру дверцят не затираються! 

 



 

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 


