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Vigtige dokumenter 
Garage-ledhejseport iso70 med RC2 udstyr 
 
Læs og opbevar venligst! 
 
  
 
Garage-ledhejseport iso70 Premium Plus med indbrudshæmning RC2  
 
Til vores kunder  
 
Du har modtaget en Novoferm kvalitets-ledhejseport med indbrudshæmmende modstandsklasse RC2 i 
henhold tilDIN/TS 18194:2020-07.  
Med denne skrivelse modtager du den tilhørende mærkeetiket, der efter montage skal anbringes direkte 
og sikkert ved siden af typeskiltet på portbladet. Pas på, at etiketten ikke ubevidst fjernes eller gøres 
ulæselig på grund af eksterne påvirkninger eller rengøring.  
 

Vær venligst opmærksom på, at modstandsklasse RC 2 i henhold til DIN/TS 18194 kun kan opnås, når de 
følgende bestemmelser overholdes: 
 

§ Garageport-drevet Novomatic 563 S er blevet monteret (ingen NovoPort) 
§ Portbladets flade (MMB x MMH) udgør maks. 12 m² 
§ Topsektionen er udført uden specialhøjdesnit (ikke mulig: MMH 2.150 – 2.225 & 2.675)  
§ De medleverede støttevinkler er monteret forneden på karmene til venstre og højre i 

overensstemmelse med brugervejledningen 
§ Der findes ingen andre huller på portbladet, som f.eks.: 

Vinduesvarianter, nødoplåsning, portaflåsning inkl. lås og greb og udluftningsgitter 
§ Montage med termokarmsæt (version 1) ikke mulig  
§ Byggeobjektets muråbning skal svare til portens modulmål. Porten skal passe præcist og må på 

grund af montagesituationen ikke have noget angrebspunkt. (maks. muråbningsmål) = MM 
(modulmål) + 10 mm hele vejen rundt = MMB [modulmålbredde] +20) x (MMH [modulmålhøjde]+10) 

§ Kun montage bag åbningen og fastgørelse via karmfronthuller à forstærket vinkelkarm, blænder og 
specialanker kan ikke anvendes 

§ Ingen anvendelse af nøglekontakter 
 

Afvigelser fra bestemmelserne ovenfor har et bortfald af RC2-egenskaben til følge.  
I tilfælde af afvigelser må klæbemærket ikke anbringes på portbladet.  
Montage i overensstemmelse med bestemmelserne skal dokumenteres med en bekræftelse fra en 
autoriseret fagkyndig, der skal opbevares sammen med denne skrivelse og montage- og 
brugervejledningen. 
 

I tilfælde af yderligere spørgsmål bedes du henvende dig til din Novoferm-forhandler.  
 
Dit Novoferm-team 


