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iso70 Premium Plus nosto-oven varustelu RC2-murtosuojaluokkaan
Hyvä asiakas,
sinulle on toimitettu standardin DIN/TS 18194: 2020-07 mukainen RC2-murtosuojaluokan Novoferm
nosto-ovi.
Tämän kirjeen mukana saat tunnistetarran, joka on kiinnitettävä murtosuojauksen asentamisen jälkeen
pysyvästi ovilehteen tyyppikilven lähelle. Huolehdi, että tarraa ei vahingossa poisteta eikä se vahingoitu
lukukelvottomaksi esimerkiksi ovilehteä puhdistettaessa.
Huomaa, että standardin DIN/TS 18194 mukainen murtosuojaluokka RC2 voidaan saavuttaa vain, jos
seuraavat ehdot täyttyvät:
§
§
§
§
§
§
§

§
§

Asennettuna on Novomatic 563 S -avaaja (ei NovoPort)
Ovilehden pinta-ala (BRB x BRH) on enintään 12 m²
Ylälamellin korkeus ei ole erikoismitta (ei mahdollista: BRH 2150 – 2225 ja 2675)
Mukana toimitetut tukikulmat on asennettu ohjeiden mukaisesti karmin alaosaan vasemmalle ja
oikealle
Ovilehteen ei ole tehty muita aukkoja, kuten:
ikkunoita, hätäavausmekanismia, oven lukitusmekanismia ml. lukko ja kahva ja tuuletusritilöitä
Asennus Thermo-karmin täydennyssarjan (versio 1) yhteydessä ei ole mahdollista
Rakennuksen aukon mitan tulee vastata oven asennusmittaa. Oven tulee sopia aukkoon mittatarkasti
eikä asennuksessa saa olla kohtaa, jota murtautuja voisi käyttää hyväkseen. (maks. WÖM
(seinäaukon mitat) = BRM (asennusmitta) + 10 mm ympäriinsä = (BRB [asennusmitta leveys] +20) x
(BRH [asennusmitta korkeus]+10)
Asennus vain aukon taakse ja kiinnitys karmin etureikien läpi à vahvistettua kulmakarmia,
paneeleita ja erityisankkureita ei voi käyttää
Ei avainkytkimiä

Edellä mainituista ohjeista poikkeaminen aiheuttaa RC2-ominaisuuden menettämisen.
Tarraa ei saa kiinnittää ovilehteen, jos näistä ohjeista poiketaan.
Ammattiliikkeen suorittamasta asennuksesta on laadittava tarvittavat tiedot sisältävä asiakirja, joka
talletetaan tämän kirjeen sekä asennus- ja käyttöohjeen yhteyteen.
Lisätietoja Novoferm-jälleenmyyjältä.
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