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BITrONSÁGI VASATOK 
Érezze magót biztonságban, hiszen minden lnternorm ablak alap biztonsági fokozattal van ellátva. l-la még nagyobb biztonsá-
got szeretne, akkor két további kivitelt kínálunk Önnek: az 1 -es ás 2-es biztonsági fokozatot. 

Minőségi feiszereltség alapkivitelben - az lnternorm alap biztonsági fokozat 
Az lnternorm ablakrendszerek a betörések megakadályozására alapkivitelben kiemelésgátlóval és biztonsági záróelemmel 
vannak ellátva. 

Védelem minden sarokban a WK 1 -el — azaz az 1 -es biztonsági fokozattal ) 
A bevizsgált 1 -es biztonsági foko7atban (WK 1) az ablak mind a négy sarkában speciális vasalati elemekkel, valamint a záron 
ellieiyezett feltárás elleni védelemmel van felszerelve. Kiogószítésként zárható kiliiicset ás 6mm-es üveget építünk he (na-
gyobb üvegvastagság is lehetséges). A beépítés dühellel vagy csavarral történik. 

Biztonsági el őnyök 

I Nyomó terheléssel szembeni ellenállás: 3 000 Newton (kb. 300 kg). 

I További vizsgálati eljárás: egy homokzsákot dobunk az ablakra 800 mm magas-
ból. Az ablak nem nyílik ki. (DlDlN V ENV 1627f0 

Biztonság kompromisszumok nélkül a WK 2-vel - azaz a 2-es biz-
tonsági fokozattal ') 

A 2-es biztonsági fokozatú lnternorm ablakok kór ben speciális biztonsági vasalattal 
szereljük, zárható kilinccsel szállitjuk. További védelmet nyújt a bedobást megakadá-
lyozó P4A osztályú üveg (EN 356 szerint). A heépítés szintén dübellel vagy csavarral 
történik. I 
További biztonsági el őnyök 

1] A nyomó vagy ütési terhelés mellett az ablak manuális támadásoknak is ellenáll (p1. ékek, cs ő fogó vagy csavarhúzó). (Dl-
DIN V ENV 1 627tf szerint) 

Az 1-os os 2cs biztonsagi fokozat hevizsqalt kivitale ripgelei a DIDIN V ENV 16271í szahvónynak. Ha a megjelölt biztonsági ol ő iráso< közű l 

hiánv7ik, sz atak má nem rin ősíto1 L 

Alap ulOr sagi fokozat 
	

WK 1 	1 -es L lonsagi fokozai 
	

\'VK 2 - 2-es hztonsagi fokozat az 
elemmérettő l függően 

• Biztonsági reteszelés 


