
Varnostno čekiranje vaših starih garažnih vrat
Kako varna so vaša dvižna vrata?

? Ščitijo fleksibilne letve iz umetne mase na vodilu in vratnem krilu  
pred ukleščenjem prstov? Da Ne

? Obstaja varnostna razdalja 25 mm med dvižno ročico in podbojem? Da Ne

? Je ležajni podstavek zaščiten z zaščitnim pokrovom pred neželenim 
poseganjem? Da Ne

? Se vaša vrata varno premikajo in so zaščitena pred nevodenimi pomiki? Da Ne

? So tekalna vodila izdelana tako, da tekalna kolesa ne morejo iztiriti? Da Ne

? Je vratno krilo zavarovano pred padcem? Da Ne

? Je zagotovljeno, da tudi v primeru loma vzmeti ne pride do neravnotežja 
večjega kot 200 N? Da Ne

? So vzmeti zavarovane tako, da ne morejo odskočiti? Da Ne

? Je vzmetni sistem skonstruiran tako, da prepreči ukleščenje prstov? Da Ne

? Se vaša vrata po odpiranju varno ustavijo? Da Ne

? Pri dvižnih vratih s pogonom: So upoštevane maksimalne zapiralne sile 
skladno z EN 13241-1? Da Ne



Več varnosti za vas in vašo družino
Hörmann dvižna vrata Berry izpolnjujejo vse zahteve  
evropskega varnostnega standarda 13241-1!

Želite več varnosti?
Potem se obrnite na svojega  
specializiranega trgovca Hörmann!

Varovalo pred  

ukleščenjem prstov

Stropno vodilo Vzmetni sistem

Odlagalno korito za tekalno kolo

Varovalo pred  
ukleščenjem prstov
Fleksibilne letve iz umetne mase 
na vratnem krilu in vodilu ščitijo 
pred uikleščenjem prstov. Med 
dvižno ročico in stranskim vodilom 
ostaja najmanj 25 mm varnostne 
razdalje. Ležajni podstavek  
je dodatno opremljem z zaščitnim 
pokrovom.

Stropno vodilo
Natančno izvedeno tirno vodilo 
prepreči iztirjenje vratnega krila.

Vzmetni sistem
Z večkratnim vzmetnim sistemom 
z zaščito pred ukleščenjem prstov 
se teža vratnega krila razdeli  
na več vzmeti; vsaka vzmet  
je zavarovana, da ne odleti  
v okolico. Minimalni razmaki  
med navoji ščitijo prste pred 
ukleščenjem.

Odlagalno korito  
za tekalno kolo
V koritu vodila se vrata  
varno ustavijo.
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