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Důle�ité podklady 
Gará�ová sekční vrata iso70 s výbavou RC2 
 
Mějte na paměti a uschovejte! 
 
  
 
Gará�ová sekční vrata iso70 Premium Plus s ochranou proti vloupání RC2  
 
Vá�ený zákazníku  
 
Získali jste kvalitní sekční vrata Novoferm s ochranou proti vloupání bezpečnostní třídy RC2 podleDIN/TS 
18194:2020-07.  
S tímto dopisem získáte příslušný označovací lístek, který se po montá�i musí trvale umístit v blízkosti 
typového štítku na křídle vrat. Dejte pozor, aby se samolepka  omylem neodstranila nebo stala nečitelnou 
z důvodu vnějších vlivů nebo čištění.  
 

Mějte na paměti, �e bezpečnostní třídy RC2 podle DIN/TS 18194 lze dosáhnout jen tehdy, kdy� jsou 
dodr�eny následující podmínky: 
 

§ Je namontovaný pohon gará�ových vrat Novomatic 563 S (ne NovoPort) 
§ Plocha křídla vrat (BRB x BRH) je maximálně 12 m² 
§ Nejhořejší sekce je provedena bez speciálního výškového řezu (není mo�né: BRH 2.150 – 2.225 & 

2.675)  
§ Dodané opěrné úhelníky jsou namontovány podle návodu  vlevo a vpravo v dolní oblasti zárubní 
§ Na křídle vrat nebyly provedeny �ádné otvory jako: 

Varianty oken, nouzová odemykání,  uzamykání vrat včetně zámku, kliky a větrací mří�ky 
§ Není mo�ná mo�ná se sadou termo zárubní (verze 1)  
§ Rozměr otvoru konstrukce musí odpovídat stavebnímu směrnému rozměru vrat. Vrata by měla 

přesně lícovat a nesmí díky montá�ní situaci poskytovat místo vstupu. (max. WÖM (rozměr otvoru ve 
stěně) = BRM (stavební směrný rozměr) + 10 mm obvodově = (BRB [stavební směrná šířka] +20) x 
(BRH [stavební směrná výška]+10) 

§ Pouze montá� za otvorem a upevnění skrz čelní otvory zárubní à nelze pou�ít zesílenou úhlovou 
zárubeň, clony a speciální kotvy 

§ Nepou�ívají se klíčové spínače 
 

Odchylky od výše uvedených stanovených podmínek mají za následek zaniknutí vlastnosti RC2.  
V případu odchylek se samolepka nesmí lepit na křídlo dveří.  
Montá� schodnou se stanovenými podmínkami se musí zdokumentovat potvrzením odborné firmy a musí 
se to uschovat společně s tímto dopisem a návodu k montá�i a obsluze. 
 

V případě dotazů se s důvěrou obraťte na Vašeho odborného prodejce Novoferm.  
 
Váš tým Novoferm 


