
Колко безопасна е Вашата гаражна врата “Berry”?

ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТТА 
НА СТАРАТА ГАРАЖНА ВРАТА ✓
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На касата и платното поставени ли са гъвкави пластмасови 
лайсни за защита срещу прищипване на пръсти?

Налице ли е безопасно разстояние от 25 mm между лоста и 
касата?

Защитен ли е носачът на лагера със защитна капачка срещу 
неволна намеса?

Вратата безопасно ли се направлява и защитена ли е срещу 
неуправляеми движения?

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

Платното обезопасено ли е срещу падане?    

Гарантирано ли е, че при скъсване на пружина няма да 
възникне дисбаланс по-голям от 200 N?

Пружините защитени ли са срещу изскачане?     

Системата от пружини конструирана ли е така, че да се 
предотврати евентуално прищипване на пръсти?

След отваряне вратата застава ли безопасно в правилна 
позиция?  

При врати ”летящо крило” с автоматично задвижване:   
Спазват ли се силите на затваряне съгласно EN 13241-1?

Дори ако сте посочили само веднъж отговор “не”, Вашата врата вече не е 
безопасна. Моля свържете се с компетентния търговец на “Hörmann”!
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По-голяма безопасност за Вас и Вашето семейство!

Желаете ли по-голяма безопасност?

Тогава, обърнете се към търговец на “Hörmann”!

Вратите “Berry” на “Hörmann” съответстват на европейските 
норми за безопасност!

Гъвкавата пластмасова 
лайсна на платното 
и касата защитава 
срещу прищипване на 
пръсти. Между лоста и 
касата отстрани остава 
мин. 25 mm безопасно 
разстояние. Носачът на 
лагера е допълнително 
защитен с капачка.

Защита от прищипване1

Прецизните 
направляващи релси не 
позволяват излизане на 
платното от тях.

Релса за движение по 
тавана
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Системата от пружини 
със защита срещу 
прищипване на пръсти 
гарантира разпределение 
на тежестта на платното 
върху повече пружини; 
всяка пружина е 
обезопасена срещу 
изскачане. Поради 
минималното разстояние 
между намотките няма 
опасност от прищипване 
на пръсти.

Система от пружини3

С помощта на 
направляващия 
жлеб платното спира 
движението си 
безопасно. 

Жлеб за 
направляващата ролка
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