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Var vänlig observera och spara!

Takskjutport iso45 Premium med inbrottsskydd RC2
Bästa kund!
Du har fått ett monteringspaket för att uppgradera en Novoferm sektionsport iso45-4 till den
inbrottshämmande motståndsklassen RC2 enligt DIN/TS 18194:2020-07.
Med detta brev får du tillhörande etikett som måste fästas permanent på dörrbladet nära typskylten. Se
till att etiketten inte tas bort av misstag eller blir oläslig p.g.a. yttre inverkan eller rengöring.
Observera att motståndsklassen RC2 enligt ISO/TS 18194 endast kan uppnås om nedanstående villkor
har uppfyllts:
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§

Takskjutporten iso45 är från tillverkningsserien 4 (fr.o.m. 08/2014)
Portbladet har inga genombrott, som gångdörrar, fönstervarianter (inkl. siktfält), nödupplåsning,
portlås inkl. lås och handtag och ventilationsgaller.
Garageportöppnaren Novomatic 423 eller Novomatic 563 S har monterats (inte NovoPort)
Portbladets yta (byggbredd x bygghöjd) är maximalt 15 m²
Huvudsektionen är utförd utan särskilt höjdsnitt (inte möjligt: bygghöjd 2.150 – 2.225 & 2.675)
De medföljande komponenterna i monteringspaketet RC 2 ISO/TS 18194 iso45 har monterats enligt
instruktionerna.
Montering med Thermo-karmset (version 1) är inte möjligt
Konstruktionens öppningsmått måste motsvara portens byggmått. Porten ska passa perfekt och får
på grund av monteringssituationen inte ha någon angreppspunkt. (max. VÖM (väggöppningsmått) =
BM (byggmått) + 10 mm kringlöpande = (BB [byggbredd] +20) x (BH [bygghöjd]+10)
Endast montering bakom öppningen och fastsättning genom hål i karmens framsida à förstärkta
vinkelkarmar, skydd och specialankare kan inte användas
Ingen användning av nyckelbrytare

Om de ovan nämnda föreskrifterna inte följs, upphör egenskapen RC2 att gälla.
Vid avvikelser får klistermärket inte fästas på portbladet.
Den korrekta monteringen måste dokumenteras med intyg från behörig firma, vilket ska förvaras
tillsammans med detta brev och monterings- och bruksanvisningen.
Kontakta din Novoferm återförsäljare för frågor.
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