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Technische gegevens

Heradesign® Inspectieluik voor standaard paneelafmetingen

Productbeschrijving
Inspectieluik, speciaal voor akoestische panelen van Heradesign® voor de inbouw in plafond- en wandconstructies.

Uitvoering
Bestaande uit twee aluminium frames met druksluitingen, veiligheidspal en in het akoestisch paneel Heradesign® dat in het
frame is ingebouwd.

Toepassingsgebied
Voor verlaagde plafondconstructies en wandinstallaties zonder vuurbestendigheid, waar permanente toegang tot de wand of plafon-
druimte vereist is (bijv. onderhoudswerkzaamheden).

Opslag
De producten droog en buiten het bereik van zonlicht bewaren. Bovendien moeten de producten binnen 1 jaar na levering vanuit 
ons magazijn verwerkt worden.

Leveringsvorm
Op pallets met in de fabriek geïnstalleerd Heradesign-plaat in demperblad.

Opgelet
Niet geschikt voor binnenzwembaden, buitentoepassingen en impactbestendige constructies.

Maat
[mm]

voor paneeldikte
[mm] Oppervlak Verpakkingseenheid

Stk./doos

1200 x 600
1250 x 625

25 macro, fine, superfine, micro, plano
Individueel *)

35 fine, superfine, micro

600 x 600
625 x 625

25 macro, fine, superfine, micro, plano
Individueel *)

35 fine, superfine, micro

  *) De verpakkingseenheden kunnen afhankelijk van het bestelde aantal afzonderlijk worden samengesteld.
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Buitenafmetingen frame 600/1200

Buitenafmetingen frame 600/1200

Deze productinformatie komt overeen met de huidige ontwikkelingsstand van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid. Controleer of u 
telkens de nieuwste uitgave van deze informatie gebruikt. De geschiktheid van het product is niet bindend voor bijzondere afzonderlijke gevallen. Bij levering gelden de garantie en 
aansprakelijkheid volgens onze algemene handelsvoorwaarden. Er mogen alleen foutloze producten worden geïnstalleerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor 
de montage van defecte producten of voor de daaruit voortvloeiende kosten (vertraging in deadlines, herbewerking). Alle gegevens onder voorbehoud. Versie 01/2021 - JB
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De volgende montage-instructies zijn van toepassing op inspectieluiken in de maat 1200 x 600 mm op een onderconstructie
van CD-profielen. Voor luiken van 1250 x 625 mm moet u deze instructies op vergelijkbare wijze volgen.

Snijd een inkeping uit in de CD-profielen die de luiken moeten onder-
steunen. Bij montage evenwijdig aan de asrichting van de draagpro-
fielen is de uitsparing 1260/30 mm. Plaats twee extra hangers in
het midden van de uitsparing.
Lengte van de inkeping = buitenafmeting frame +10 mm

Bij montage dwars op de asrichting van de draagprofielen is de uit-
sparing 660/30 mm. Plaats twee extra hangers aan het einde van het 
middelste draagprofiel.
Lengte van de inkeping = buitenafmeting frame +10 m

Plaats het buitenste frame op de inkepingen van de draagprofielen.
 

De bevestiging van het frame aan de onderconstructie gebeurt tijdens 
de paneelmontage.

Lijn het buitenste frame uit met de aangrenzende Heradesign®-
panelen en bevestig deze indien nodig zonder vervorming met vier
klemmen.
Boor 12 schroefgaten van onderaf voor door het paneel en door het
frame incl. CD-profiel. Boordiameter 3 mm
 

Bevestig de Heradesign®-panelen met 12 Heradesign®-schroeven 4,5 x 
50 mm op het frame en de onderconstructie.
Opgelet: de schroefkoppen moeten absoluut vlak met het plaatoppervlak 
worden aangebracht.

Montage-Instructies

1.

  Extra
 hangers

  Extra hangers
1a.

  Extra
 hangers

  Extra hangers

2. 3.

4. 5.
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Het inspectieluik met geïntegreerde Heradesign®-paneel plaatsen. Bevestig vóór het sluiten van het luik de veiligheidsketting in het bladge-
deelte en bevestig de sluitarmen in het frame.
U kunt het luik openen door lichtjes tegen het Heradesign®-paneel 
onder de snelsluitingen te drukken.

Montage-Instructies

6. 7.
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