
Aká bezpeãná je Va‰a v˘klopná garáÏová brána?

TEST BEZPEâNOSTI PRE VA·U
STARÚ GARÁÎOVÚ BRÁNU ✓
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Chránia flexibilné plastové li‰ty na zárubni a bránovom krídle 
proti privretiu prstov?

Je zachovaná bezpeãnostná vzdialenosÈ 25 mm   
medzi ramenom páky a zárubÀou?

Je stojan loÏiska chránen˘ ochrann˘m uzáverom   
pred neúmyseln˘m zásahom?

Je brána vedená bezpeãne a je chránená proti neriaden˘m 
pohybom?

Sú vodiace koºajnice zabezpeãené tak, aby sa  kolieska 
nevykoºajili?

Je bránové krídlo zabezpeãené proti pádu? 

Je zaruãené, Ïe aj pri zlomení pruÏiny nevznikne   
nerovnováÏna sila viac ako 200 N?

Sú pruÏiny zabezpeãené proti vyskoãeniu? 

Je pruÏinov˘ systém kon‰truovan˘ tak,     
Ïe zabraÀuje privretiu prstov?

Dostane sa brána po otvorení bezpeãne     
do kºudovej polohy?                                                                   

Pri v˘klopn˘ch bránach s pohonom: Je dodrÏaná max. 
zatváracia sila podºa EN 13241 - 1?

Ak ste ão len raz oznaãili kríÏikom Nie, nie je Va‰a brána viac bezpeãná.
Prosím spojte sa s Va‰ím odborníkom firmy Hörmann.
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Viac bezpeãnosti pre Vás a Va‰u rodinu!

Chceli by ste viac bezpeãnosti?

Potom sa obráÈte na Vá‰ho odborníka firmy Hörmann!

Hörmann Berry brány spæÀajú nové bezpeãnostné normy EU!

Flexibilné plastové li‰ty 
na bránovom krídle a 
zárubni chránia 
pred privretím prstov.
Medzi ramenom páky 
a boãnou zárubÀou 
je bezpeãnostná 
vzdialenosÈ najmenej 
25 mm. Stojan loÏiska 
je dodatoãne opatren˘ 
ochrann˘m uzáverom.

ochrana pred privretím 
prstov

Precízne vedenie 
v koºajniciach zabraÀuje 
vykoºajeniu bránového 
krídla.

stropné koºajnice

Viacnásobn˘ pruÏinov˘ 
systém s ochranou 
proti privretiu prstov 
rozdeºuje ÈiaÏ bránového 
krídla na viacero 
pruÏín, kaÏdá pruÏina 
je zabezpeãená proti 
vymr‰teniu.
Minimálnou vzdialenosÈou 
vinutia sú prsty chránené 
pred privretím.

pruÏinov˘ systém

V koºajnicovej priehlbine 
sa brána bezpeãne 
zastaví.

odstavná priehlbina 
pre kolieska


