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Моля, вземете под внимание и съхранете!

Гаражна секционна врата iso70 Премиум плюс със защита от взлом RC2
Многоуважаеми клиенти,
Вие получихте качествена секционна врата Novoferm с клас защита от взлом RC2 съгласно DIN/TS
18194:2020-07.
С това писмо получавате съответната обозначителна табела, която трябва да бъде закрепена трайно
директно в близост до типовата табелка на блата на вратата. Моля, обърнете внимание, етикетът
да не бъде неволно отстранен или да стане нечетлив поради външни влияния или мерки за
почистване.
Моля, обърнете внимание, че класът на защита RC 2 съгласно DIN/TS 18194 може да бъде постигнат,
само ако са спазени следните условия:
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Да е монтирано задвижване за гаражни врати Novomatic 563 S (не NovoPort)
Площта на блата на вратата да е максимално (BRB x BRH) 12 m²
Най-горната секция е изпълнена без специален вертикален разрез (не е възможно: BRH 2.150 –
2.225 & 2.675)
Доставените опорни ъгли да са монтирани в долната част на касите вляво и вдясно съгласно
ръководството
Да не са правени други отвори в блата на вратата, като:
варианти на прозорци, аварийно деблокиране, блокиране на вратата вкл. ключалка и
ръкохватка и вентилационна решетка
Монтаж с комплект термо каси (версия 1) не е възможен
Размерът на отвора на сградата трябва да съответства на модулния размер на вратата. Вратата
трябва да пасва точно и не се допуска въз основа на монтажната ситуация да има точка за атака.
(макс. WÖM (размер на отвора на стената) = BRM (модулен размер) + 10 mm по периферията =
(BRB [ширина на модулния размер] +20) x (BRH [височина на модулния размер]+10)
Само монтаж зад отвора и закрепване през предните отвори на касата à усилена ъглова
каса, бленди и специални анкери не се използват
Да не се използват бутони с ключ

Отклонения от горните предписания водят до загубване на RC2 характеристиката.
В случай на отклонения не се допуска стикерът да се поставя на блата на вратата.
Съответстващият на предписанията монтаж трябва да се документира чрез потвърждение от
специализираната фирма и да се съхранява заедно с това писмо и ръководството за монтаж и
експлоатация.
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