
 

 

EI30ESL -paloluokitellut tarkastusluukut 

Kiilax EI30ESL- paloluokitellut tarkastusluukut kehitettiin vastamaan kasvavaa kysyntää 
ahtaiden paikkojen paloluukuista. Tyyppihyväksyntätodistus kipsi- ja kiviaineiseen 

rakenteeseen, Inspecta 12778. 

Runko asennetaan rakenteeseen soveltuvin kiinnikkein ja kansi kiinnittyy kehykseen 

magneetein. Kannen hallitsematon avautuminen varmistetaan kehykseen kiinnitetyn vaijerin 

avulla, jonka toinen pää lukitaan kannen taustassa olevaan ripustusvarustukseen. Ripustin 

toimii myös ns. saranana. 

Luukun avaaminen edellyttää kiinnikkeiden peruuttamista, joten asentamiseen suositellaan 

esim. kipsiankkuria, betoniruuvia tai betoniankkuria. (testissä käytetty ESSVE SAM4 ja 
betoniruuvi 5*40 mm) 

Tämä ”luukku” soveltuu erityisesti paikkoihin 

▪ joissa saranoitu tarkastusluukku ei sovi avautumaan 
▪ vain 40 mm julkisivusta sisäänpäin, joten avaaminen saman verran 

▪ jotka jäävät piiloon, kansi on valinnainen, ei palo-ominaisuutta kannessa 

▪ jonne ei tarvitse päästä käsiksi välittömästi tai jos tehdään esim. varaus 
▪ jonne ei haluta päästävän käsiksi välittömästi 

Asennusaukon kokoa ei tarvitse arpoa, sillä paloluukun nimellismitta vastaa asennusaukon 

kokoa, esim. EI30ESL2020 – asennusaukkoon 200*200 mm. 

Värinä vakioväri, pulverimaalattu RAL9010, struktuuri matta. Erikoisvärit RAL-värikartaston 

mukaan, erillistarjouksella. 
 

Tämä tuote on hiilineutraali.  
  



 

EI60PTL-paloluokitellut tarkastusluukut 

Kotimaiset, EI60-paloluokkaan tyyppihyväksytyt Kiilax-paloluukut, tutulla patentoidulla 

pikakiinnitysmekanismilla! 

Pystyrakenteeseen tyyppihyväksytyt EI60-paloluukut ovat kestävää ja viimeisteltyä laatua. 

Paloluukut ovat markkinoiden ohkaisimpia, vain 38 mm julkisivupinnasta. Nämä saranoidut 

paloluukut ovat varustettu 7 mm kolmiosalpalukolla, ja omaavat äärimmäisen nopean ja helpon 
asennuksen. Kuten luokittelemattomassa PTL-sarjan tarkastusluukussa, ei tässäkään tarvita 

asennuksen tueksi rimoja tai rankoja lainkaan. Paloluukkujen pikakiinnitysmekanismi on 

mitoitettu tuplalevytykselle, lisäksi ruuvi-/naulakiinnitysmahdollisuus, niille varatuilta paikoilta 

luukun kehyksessä. 

Asennusaukon kokoa ei tarvitse arpoa, sillä paloluukun nimellismitta vastaa asennusaukon 

kokoa, esim. EI60PTL2020 – asennusaukkoon 200*200 mm. 

Erilaisilla lukoilla varustetut paloluukut myös mahdollisia, esim. kolikkolukko, 10 mm 

kolmiosalpalukko, Abloy CL100, Abloy CLIQ. 

Vakiovärinä pulverimaalattu RAL9010 valkoinen, struktuuri matta. Erikoisvärit RAL-värikartaston 

mukaan, erillistarjouksella. 

 
Tämä tuote on hiilineutraali. 
  



 

  



 

EI30PTL -paloluokitellut tarkastusluukut 

Kotimaiset, EI30-paloluokkaan tyyppihyväksytyt Kiilax-paloluukut, tutulla patentoidulla 

pikakiinnitysmekanismilla! 

Vaaka- ja pystyrakenteeseen tyyppihyväksytyt EI30-paloluukut ovat kestävää ja viimeisteltyä 

laatua. Paloluukut ovat markkinoiden ohkaisimpia, vain 38 mm julkisivupinnasta. Nämä 

saranoidut paloluukut ovat varustettu 7 mm kolmiosalpalukolla, ja omaavat äärimmäisen 
nopean ja helpon asennuksen. Kuten luokittelemattomassa PTL-sarjan tarkastusluukussa, ei 

tässäkään tarvita asennuksen tueksi rimoja tai rankoja lainkaan. Paloluukkujen 

pikakiinnitysmekanismi on mitoitettu tuplalevytykselle, lisäksi ruuvi-

/naulakiinnitysmahdollisuus, niille varatuilta paikoilta luukun kehyksessä. 

Asennusaukon kokoa ei tarvitse arpoa, sillä paloluukun nimellismitta vastaa asennusaukon 

kokoa, esim. EI30PTL2020 – asennusaukkoon 200*200 mm. 

Erilaisilla lukoilla varustetut paloluukut myös mahdollisia, esim. kolikkolukko, 10 mm 

kolmiosalpalukko, Abloy CL100, Abloy CLIQ. 

Vakiovärinä pulverimaalattu RAL9010 valkoinen, struktuuri matta. Erikoisvärit RAL-värikartaston 

mukaan, erillistarjouksella. 

 
Tämä tuote on hiilineutraali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VIE-paloluokitellut 

tarkastusluukut EI30 

Tyyppihyväksyntäasetuksen mukaiset, pyöreät EI30-
paloluokitellut tarkastusluukut pyöreisiin asennusaukkoihin, 

esimerkiksi elementtihormien tarkastusluukuiksi. 

M5*40 ruuviankkureilla rakenteeseen kiinnitettävä 

tarkastusluukku ja erillinen kansi muodostavat siistin ja viimeistellyn kokonaisuuden 

asennusaukkoon. Julkisivuun jäävä kansi on maalattu. Vakiovärinä pulverimaalattu RAL9010 

valkoinen, struktuuri matta. Erikoisvärit RAL-värikartaston mukaan, erillistarjouksella. 

Kannen ulkomitta 200*200 mm. Kansi kiinnitetään painamalla se paikalleen nekkauksilla 

varustettuun kehykseen. 
 

Tämä tuote on hiilineutraali.  

 
Tyyppihyväksyntätodistus kiviaineiseen pystyrakenteeseen, Inspecta 12778 (aiempi hyväksyntä 

EUFI29-18000867-TOD)  
 

 

 

 

 

 

  

  


