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Proszę przyjąć do wiadomości i zachować!
Brama garażowa segmentowa iso45 Premium z klasą odporności na włamanie RC2
Szanowni Klienci,
Otrzymaliście Państwo pakiet okuć do modernizacji wysokiej jakości bramy garażowej Novoferm iso45-4
w celu uzyskania klasy odporności na włamanie RC2 zgodnie z normą DIN/TS 18194:2020-07.
Wraz z tym pismem otrzymujecie Państwo tabliczkę identyfikacyjną, która po zamontowaniu musi być
trwale przymocowana do skrzydła bramy bezpośrednio przy tabliczce znamionowej. Należy zwrócić
uwagę, aby etykieta nie została przypadkowo usunięta lub stała się nieczytelna na skutek działania
czynników zewnętrznych lub czyszczenia.
Należy pamiętać, że klasa odporności RC2 zgodnie z DIN/TS 18194 może być osiągnięta tylko wtedy, gdy
spełnione są następujące warunki:
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Garażowa brama segmentowa iso45 jest z serii 4 (od 08/2014).
Skrzydło bramy nie posiada otworów, takich jak drzwi przejściowe, warianty okien (wraz z pasem
świetlika), odblokowanie awaryjne, ryglowanie bramy wraz z zamkiem i klamką oraz kratka
wentylacyjna.
Zainstalowano napęd do bramy garażowej Novomatic 423 lub Novomatic 563 S(nie NovoPort).
Powierzchnia skrzydła bramy (BRB x BRH) wynosi maksymalnie 15 m²
Sekcja głowicy jest zaprojektowana bez specjalnego cięcia na wysokość (nie jest możliwe: BRH 2.150
– 2.225 & 2.675)
Dostarczone części wyposażenia pakietu osprzętu RC 2 DIN/TS 18194 iso45 zostały zainstalowane
zgodnie z instrukcją.
Montaż z zestawem termo-ościeżnic (wersja 1) nie jest możliwy
Wymiar otworu w konstrukcji budynku musi odpowiadać standardowemu wymiarowi bramy. Brama
powinna być dokładnie dopasowana i nie może stanowić żadnego źródła zagrożenia w związku z
sytuacją montażową. (maks. WÖM (wymiar otworu w ścianie) = BRM (wymiar konstrukcyjny) + 10 mm
po obwodzie = (BRB [szerokość wymiaru konstrukcyjnego] +20) x (BRH [wysokość wymiaru
konstrukcyjnego]+10)
Tylko montaż za otworem i mocowanie przez otwory frontowe ościeżnicy à
wzmocnione odrzwia kątowe, nie można stosować osłon i kotew specjalnych
Brak stosowania przycisku z kluczem

Odchylenia od powyższych specyfikacji spowodują unieważnienie właściwości RC2.
W przypadku odchyleń nie wolno naklejać naklejki na skrzydło bramy.
Montaż zgodny ze specyfikacją musi być udokumentowany przez specjalistyczne potwierdzenie
wykonawcy, które należy przechowywać wraz z niniejszym pismem oraz instrukcją montażu i obsługi.
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W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z wyspecjalizowanym sprzedawcą produktów firmy
Novoferm.
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