ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТТА
НА СТАРАТА ГАРАЖНА ВРАТА

✓

Колко безопасна е Вашата гаражна секционна врата?

?

Секционната врата има ли защита срещу прищипване на пръсти
между вътрешните и външните ламели (процеп по-малък от 4 mm)?

1

Да

Не

?

Има ли защита срещу прищипване на пръсти и при
шарнирите на платното?

2

Да

Не

?

Вратата предлага ли защита срещу притискане,
отрязване и захващане?

1 2 4 7

Да

Не

?

Направляващите релси конструирани ли са така че водещите
ролки да не излизат от тях?

3

Да

Не

?

Платното обезопасено ли е срещу падане?

5

или

6

Да

Не

?

Пружините защитени ли са срещу изскачане в случай
на скъсване?

5

или

6

Да

Не

?

При скъсване на пружина вратата с торзионни пружини спира ли
движението си след максимум 300 mm?

5

Да

Не

?

При вратата с разтегателни пружини гарантирано ли е, че и при
скъсване на пружината или въжето няма да възникне дисбаланс
по-голям от 200 N?

6

Да

Не

?

Стоманените въжета водят ли се вътрешно между платното и
касата, за да се избегнат наранявания?

7

Да

Не

?

Стоманените въжета притежават ли клас на безопасност 6?

7

Да

Не

?

При гаражни секционни врати с автоматично заддвижване спазват
ли се силите на затваряне съгласно EN 13241-1?

Да

Не
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Дори ако сте посочили само веднъж отговор “не”, Вашата врата вече не е
безопасна. Моля свържете се с компетентния търговец на “Hörmann”!

По-голяма безопасност за Вас и Вашето семество!
Секционните врати “Hörmann” съответстват на европейските
норми за безопасност!
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3

4
или

2

1

7

6

1

Защита срещу
прищипване

Защита срещу прищипване
от вътре и от вън, също
и при вградената врата.
Секциите на вратата
са оформени така, че
просветът между тях винаги
да е по-малък от 4 mm.

5

Торзионни пружини

2

Защитата в детайли

Благодарение на
уникалната форма на
отделните секции няма
места с риск от притискане
на пръсти, нито между
ламелите, нито при
шарнирите.
или

Система от торзионни пружини със защита от скъсване
на пружина. По този начин платното не пада дори и при
скъсване на пружина.

3

Направлявани ролки

4

Защита срещу странично
прищипване

Сигурно направлявани
ролки. Излизането от
релсите е невъзможно.

Отстрани касите са
напълно затворени.
Поради това прищипването
е невъзможно.

6

7

Разтегателни пружини

Система от разтегателни
пружини за защита от
падане. Тази единична,
респ. двойна система
пружина-в-пружина задържа
платното на позиция.

Желаете ли по-голяма безопасност?
Тогава, обърнете се към търговец на “Hörmann”!

Скрито водене на
въжето

Защита срещу
наранявания, осигурена
чрез вътрешно водено
въже - между платното и
касата.

