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Upoštevajte in shranite!

Garana sekcijska vrata iso70 Premium Plus s protivlomno zaščito RC2
Spoštovani kupec,
prejeli ste kakovostna sekcijska vrata Novoferm s protivlomnim razredom upora RC2 v skladu z DIN/TS
18194:2020-07.
S tem dopisom vam pošiljamo tudi pripadajočo označevalno oznako, ki jo je treba po montai fiksno
pritrditi neposredno v bliini tipske ploščice vratnega krila. Pazite, da se nalepka zaradi zunanjih vplivov
ali čiščenja nehote ne odstrani ali postane nečitljiva.
Upoštevajte, da je mogoče razred odpornosti RC 2 v skladu z DIN/TS 18194 doseči samo, če so upoštevati
naslednji pogoji:
§
§
§
§
§

§
§

§
§

Montiran je pogon za garana vrata Novomatic 563 S (ne NovoPort).
Površina vratnega krila (Š x V) je največ 12 m².
Na zgornji sekciji ni posebnih višinskih rezov (ni mogoče: BRH 2.150 – 2.225 & 2.675)
Priloeni podporni nosilci so montirani spodaj na levi in desni strani okvirja v skladu z navodili.
V vratnem krilu ni drugih prebojev, kot so:
različice z oknom, enote za odklepanje v sili, vratni zapah s ključavnico in ročajem in prezračevalne
rešetke.
Montaa s setom termo okvirja (različica 1) ni mogoča.
Odpiralna mera gradbenega poslopja mora ustrezati meram vrat. Vrata se morajo natančno prilegati
in zaradi vgradne situacije ne smejo omogočati točke napada. (najv. mera stenske odprtine) =
orientacijska gradbena mera + 10 mm po celotnem obsegu = (orientacijska gradbena širina +20) x
(orientacijska gradbena višina +10)
Samo vgradnja za odprtino in pritrditev skozi sprednje luknje na okvirju à uporaba ojačenega
kotnega okvirja, zaslonk in posebnih sider ni mogoča
Brez uporabe stikal na ključ

Pri odstopanju od zgornjih določil lastnost RC2 ni več zagotovljena.
Pri odstopanju namestitev nalepke na vratno krilo ni dovoljena.
Vgradnjo, izvedeno v skladu z določili, je treba zabeleiti s potrdilom specializiranega podjetja, ki ga je
treba hraniti skupaj s tem dopisom ter navodili za montao in uporabo.
V primeru vprašanj se najprej obrnite na svojega prodajalca Novoferm.
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