
Проверка на безопасността  
на Вашата стара гаражна врата
Доколко безопасна е Вашата врата с въртеливо-постъпателен ход?

? Предпазват ли гъвкави пластмасови лайсни на касата  

и платното от прищипване на пръсти?
да не

? Налице ли е безопасно разстояние от 25 мм между рамото  

на лоста и касата?
да не

? Стойките на лагерите защитени ли са със защитни капачки  

от неумишлени действия?
да не

? Вашата гаражна врата направлява ли се безопасно и защитена  

ли е от неконтролируеми движения?
да не

? Ходовите релси изработени ли са така, че ходовите ролки  

да не излизат от тях?
да не

? Платното на вратата обезопасено ли е срещу падане? да не

? Гарантирано ли е, че дори и при скъсване на пружина  

няма да възникне неизравнено тегло от над 200 N?
да не

? Пружините защитени ли са срещу отскачане в случай  

на скъсване?
да не

? Системата от пружини конструирана ли е така,  

че да е изключено прищипване на пръсти?
да не

? След отваряне вратата Ви спира ли движението си безопасно? да не

? При автоматично задвижваните врати с въртеливо-постъпателен ход: 

Спазват ли се максималните сили на затваряне съгласно EN 13241-1?
да не



Повече сигурност за Вас и Вашето семейство
Вратите Berry с въртеливо-постъпателен ход на производителя 

Hörmann отговарят на всички изисквания на европейската  

норЗа за безопасност 13241-1!

Желаете ли по-голяЗа безопасност?

Тогава се обърнете къЗ специалистите на Hörmann!

Защита срещу прищипване  

на пръсти

Фиксирана към тавана  

ходова релса

Система пружини

Преходен жлеб за ходова 

ролка

Защита срещу прищипване  

на пръсти

Гъвкавата пластмасова  

лайсна на платното и касата 

предпазва от прищипване  

на пръсти. Между рамото  

на лоста и страничната каса 

остава мин. 25 мм безопасно 

разстояние. Стойката на лагера 

е допълнително снабдена 

със защитна капачка.

Фиксирана къЗ тавана  

ходова релса

Прецизното релсово 

направляване предотвратява 

евентуално излизане  

на платното от релсите.

СистеЗа пружини

Благодарение на системата 

от няколко пружини  

със защита срещу прищипване 

на пръсти, теглото на платното 

се разпределя върху няколко 

на брой пружини; всяка 

пружина е обезопасена срещу 

отскачане при скъсване. 

С незначителното разстояние 

между намотките пръстите 

са защитени от прищипване.

Преходен жлеб  

за ходова ролка

Вратата спира  

движението  

си безопасно  

в релсовия жлеб.
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Проверка на безопасността  
на Вашата стара гаражна врата
Доколко безопасна е Вашата секционна врата?

? Рарполага ли Вашата секционна врата със ращита срещу прищипване 

на пръсти между ламелите, отвътре и отвън (луфт, по-малък от 4 мм)?
Та не

? Налице ли е ращита срещу прищипване на пръсти също  

и при шарнирите на платното?
Та не

? Предлага ли Вашата гаражна врата от всичките си страни 

ращита от смачкване, отрярване и рахващане?
Та не

? Ходовите релси ирработени ли са така, че ходовите ролки  

да не ирлират от тях?
Та не

? Платното на вратата оберопасено ли е срещу падане? Та не

? Пружините ращитени ли са срещу отскачане в случай  

на скъсване?
Та не

? При скъсване на пружина вратата Ви със система с торсионни 

пружини спира ли движението си след максимум 300 мм?
Та не

?
За Вашата гаражна врата със система с рартегателни пружини 

гарантирано ли е, че дори и при скъсване на пружина или въже  

няма да върникне неирравнено тегло от над 200 N?
Та не

? Стоманените въжета направляват ли се отвътре между платното  

и касата, ра да се ирбегнат наранявания?
Та не

? Стоманените въжета имат ли коефициент на беропасност 6? Та не

? При гаражни секционни врати със радвижване:

Спарват ли се силите на ратваряне съгласно EN 13241-1?
Та не

или

или



Повече сигурност за Вас и Вашето семейство
Секционните врати Hörmann отговарят на изискванията  

на европейската норма за безопасност 13241-1!

Желаете ли по-голяма безопасност?

Тогава се обърнете към специалистите на Hörmann!
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Торсионни пружини Система с рартегателни 

пружини

Странична ращита  

срещу притискане

Направлявани ходови ролки

Скрито направляване  

на въжетата

Защита срещу прищипване  

на пръсти

Торсионни пружини

Система с торсионни пружини 

с вградена ращита срещу 

скъсване на пружина: така 

вратата не може да падне дори 

и при скъсване на пружина.

Система с разтегателни 

пружини

Оберопасена срещу падане 

чрер система с рартегателни 

пружини: единичната, респ. 

двойна система „пружина-в-

пружина“ държи платното 

надеждно на мястото му.

Направлявани хоТови ролки

Надеждно направлявани 

ходови ролки предотвратяват 

риска от ирлиране от релсите.

Защита срещу прищипване  

на пръсти

Защита срещу прищипване  

на пръсти отвън и отвътре, 

също и в областта на вградената 

врата: секциите на вратата  

са оформени така, че луфтът 

между тях да е винаги по-малък 

от 4 мм. Така не съществуват 

места с риск от смачкване, 

нито между ламелите, нито  

по шарнирите.

Странична защита срещу 

притискане

Страничните каси са ирцяло 

ратворени. Така няма риск  

от притискане.

Скрито направляване  

на въжетата

Защита от наранявания 

благодарение на вътрешното 

направляване на въжетата 

между платното и касата.
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