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Lezen en bewaren!

Garage-sectionaaldeur iso70 Premium Plus met inbraakwering RC2
Geachte klant,
U hebt een kwaliteitsvolle Novoferm sectionaaldeur met inbraakwerende weerstandsklasse RC2 volgens
DIN/TS 18194:2020-07 ontvangen.
Bij dit schrijven ontvangt u het bijbehorende identificatieplaatje, dat na de montage blijvend op het
deurblad moet worden aangebracht in de directe omgeving van het typeplaatje. Zorg ervoor dat het etiket
niet onbedoeld verwijderd of onleesbaar wordt door externe invloeden of reinigingsmaatregelen.
Houd er rekening mee dat de weerstandsklasse RC 2 volgens DIN/TS 18194 alleen kan worden bereikt,
indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
§
§
§
§
§
§
§

§
§

De garagedeuraandrijving Novomatic 563 S is gemonteerd (geen NovoPort).
De deurbladoppervlakte (BMB x BMH) bedraagt maximaal 12 m².
De kopsectie is zonder speciale doorsnede uitgevoerd (niet mogelijk: BMH 2.150 – 2.225 & 2.675)
De bijgeleverde steunhoeken zijn links en rechts in het onderste deel van de kozijnen gemonteerd
zoals beschreven in de handleiding.
Er zijn geen verdere openingen in het deurblad gemaakt, zoals bijv. raamvarianten,
noodontgrendelingen, deurvergrendeling incl. slot en greep en ventilatieroosters.
Montage met thermokozijnset (versie 1) niet mogelijk.
De openingsmaat van het gebouw moet in overeenstemming zijn met de nominale bouwmaat van de
deur. De deur moet exact passen en mag op basis van de inbouwsituatie geen zwakke plek bevatten.
(Max. WOM (wandopeningsmaat) = NBM (nominale bouwmaat) + 10 mm omlopend = (BMB
[bestelmaatbreedte] + 20) x (BMH [bestelmaathoogte] + 10)
Alleen montage achter de opening en bevestiging via gaten vóór in het kozijn à versterkt hoekkozijn,
panelen en speciale ankers niet bruikbaar.
Geen gebruik van sleutelschakelaars.

Bij afwijkingen van de bovenstaande specificaties komt de RC2-eigenschap te vervallen.
In geval van afwijkingen mag de sticker niet op het deurblad worden aangebracht.
Dat de montage conform de specificaties is uitgevoerd, moet door een gespecialiseerd bedrijf worden
bevestigd. Het betreffende certificaat moet samen met dit schrijven en de montage- en
gebruikshandleiding worden bewaard.
Met vragen kunt u altijd terecht bij uw deskundige Novoferm-dealer.
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