
Verificarea de siguranţă pentru vechea uşă de garaj
Cât de sigură este uşa dvs. basculantă?

? Baghetele flexibile din material plastic de la toc şi de la blatul  
uşii protejează împotriva prinderii degetelor? da nu

? Există o distanţă de siguranţă de 25 mm între braţul pârghiei şi toc? da nu

? Suportul de lăgăruire este protejat împotriva accesării accidentale? da nu

? Poarta sau uşa este ghidată în condiţii de siguranţă şi este protejată 
împotriva mişcărilor necontrolate? da nu

? Şinele sunt construite astfel încât rolele de ghidare să nu iasă  
de pe şine? da nu

? Blatul uşii este protejat împotriva prăbuşirii? da nu

? Este garantat că în cazul ruperii unui arc nu ia naştere  
un dezechilibru de peste 200 N? da nu

? Arcurile sunt asigurate împotriva săririi din locaşuri? da nu

? Sistemul de arcuri este construit astfel încât să se prevină  
prinderea degetelor? da nu

? După deschidere, uşa se opreşte în siguranţă? da nu

? În cazul uşilor basculante cu sistem de acţionare: sunt respectate  
forţele de închidere max. în conformitate cu standardul EN 13241-1? da nu



Un plus de siguranţă pentru dumneavoastră  
şi familia dumneavoastră
Uşile basculante Berry de la Hörmann îndeplinesc toate  
cerinţele standardului de siguranţă european 13241-1!

Doriţi mai multă siguranţă?
În acest scop, adresaţi-vă distribuitorului  
dumneavoastră de specialitate de la Hörmann!

 Protecţie împotriva  

prinderii degetelor

Şina orizontală  

de rulare pe plafon

Sistemul de arcuri

Locaşul adâncit pentru  

rola de ghidare

 Protecţie împotriva  
prinderii degetelor
Bagheta flexibilă din material 
plastic de la blatul uşii şi de la 
toc protejează împotriva prinderii 
degetelor. Între braţul pârghiei  
şi şina laterală se menţine  
o distanţă de siguranţă de minim 
25 mm. Suportul de lăgăruire 
este prevăzut suplimentar  
cu un capac de protecţie.

Şina orizontală de rulare  
pe plafon
Ghidarea precisă a şinei 
împiedică ieşirea blatului uşii  
de pe şină.

Sistemul de arcuri
Prin sistemul multiplu de arcuri 
cu protecţie împotriva prinderii 
degetelor, greutatea blatului uşii 
se repartizează pe mai multe 
arcuri, iar fiecare arc în parte 
este asigurat împotriva ieşirii din 
locaş. Datorită distanţei reduse 
dintre spirele arcurilor, degetele 
sunt protejate împotriva 
prinderii.

Locaşul adâncit pentru rola  
de ghidare
Uşa se opreşte în siguranţă  
în canalul şinei.
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