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1. PRODUCTAANSPRAKELJKHEID EN WAARSCHUWINGEN
Algemeen
Ramen, deuren, zonwering en accessoires van Internorm zjn kwalitatief hoogwaardige
producten.
Om hun hoogwaardige kwaliteit en functioneren te behouden en elk lichameljk letsel
en materiële beschadiging te vermjden moeten deze producten op gepaste wjzen
worden onderhouden.
De belangrjkste richtljnen hiervoor vindt u in deze brochure. 3 het niet na leven van
deze richtljnen kan tot gevolg hebben dat de garantie vervalt. Verminderde werking of
sljtage van onderdelen die in het kader van normaal en conform gebruik doorgaans
ontstaat, vallen niet onder garantieverplichtingen en -bepalingen. Wat ook niet onder
de garantiebepalingen valt zjn schade die veroorzaakt wordt door verkeerd of nietconform gebruik, en herstellingen door niet gekwaliiceerde personeel.
Juist gebruik van ramen en deuren is het openen en sluiten van vleugels aan loodrecht
ingebouwde elementen. Bj het sluiten van de vleugel moet de weerstand van
afdichtingen worden overwonnen. Hiervan afwjkend gebruik komt niet overeen met
correct gebruik.

Let op het volgende:
Zorg ervoor dat uw hand niet klem geraakt tussen kader en vleugel.
Bj geopende venstervleugel - vooral in huishoudens met kinderen - bestaat gevaar voor eruit vallen.
Bj geopende vleugel bestaat gevaar voor verwonding door invloed van
de wind.
Voorkom extra belasting van de vleugel (het is bjvoorbeeld geen steun
of ladder).
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Let op dat er geen voorwerpen tussen vleugel en kader terechtkomen en dat
bj het sluiten geen voorwerpen klem komen te zitten.

Het los geleverde glas moet op een droge plaats worden
bewaard. Vocht tast de randverbinding aan.

Voorkom dat vleugels niet-conform ongecontroleerd (bjvoorbeeld door wind)
zo tegen het kader worden gedrukt. Dit kan het beslag, het kader of andere
onderdelen van het raam of de deur (onherstelbaar) rechtstreeks of onrechtstreeks beschadigen.

Alle ramen en deuren moeten minstens 1 x per maand worden geopend om
statische sljtage (roest en stroefheid) te voorkomen.

Doe de ramen en deuren bj wind en tocht dicht en sluit ze.
Geopende en gekipte vleugels voldoen niet aan eisen betreffende voegdichtheid, slagregendichtheid, geluid- en warmte-isolatie en inbraakbeveiliging.
Gesloten ramen geven niet de nodige luchtcirculatie voor een gezonde en
goede ventilatie. Indien de ramen worden gebruikt om te verluchten dan
dient hier een gepast verluchtingsgebruik worden toegepast.
Normaal glas voldoet niet aan de eisen betreffende verhoogd gevaar voor
breken, inbraakbeveiliging en brandbeveiliging.
Normaal glas breekt gemakkeljk. Daarbj ontstaan scherpe hoeken en
glasplinters en bestaat gevaar voor verwonding.
Niet-conform afgesloten huisdeuren (bjvoorbeeld vergrendeling met alleen
de dagschoot) voldoen niet aan de eisen betreffende inbraakbeveiliging.
Controleer het veiligheidsbeslag regelmatig op sljtage en draai de bevestigingsschroeven terug aan indien nodig of vervang de onderdelen.
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Tjdens de bouwfase hebben uiteenlopende mechanische, klimatologische
en chemische belastingen invloed op ramen en deuren. Bescherm daarom
de onderdelen door afdekken/afplakken en zorg voor voldoende ventilatie
om overtollig vocht af te voeren.
Bescherm elementen van hout/aluminium tjdens de bouwfase tegen vocht,
regen en sneeuw. Tussen de hout- en aluminiumproielen zitten openingen
voor de dampdrukcompensatie van de proielen. Bescherm deze voegen
tegen het vocht tot de deinitieve waterdichting van het gebouw werd aangebracht.
Gebruik geschikte tape-om de oppervlakken te beschermen. De tape moet
geschikt zjn voor oppervlakken van hout, kunststof en aluminium. De tape
moet zo snel mogeljk weer worden verwjderd.
Vocht, mortel, beton en pleistermateriaal veroorzaken, met name bj de
houtsoort lariks, aanzienljke permanente verkleuringen.
Deze worden veroorzaakt door een chemische reactie met de stoffen in het
hout (looizuur). Bescherm houten oppervlakken tjdens de bouwfase door
afplakken met hiervoor geschikte materialen.
Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch
verontreining voorkomt op het oppervlak, verwjder deze onmiddelljk met
niet-bjtende producten.
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Voorkom een te hoge luchtvochtigheid (max. 50% bj 20 °C). Dit leidt tot
gevolgschade, zoals opzwellen van houten onderdelen, beschadiging van
gelakte oppervlakken (deurpanelen), vervorming van onderdelen, corrosieschade aan beslag, schimmelvorming en een ongezond woonklimaat. Inwerking van een te hoge luchtvochtigheid moet ook tjdens bepaalde bouwfasen
(uitvoering van stucwerk of leggen van estrikvloeren) worden voorkomen.
Resten uit gevel en metselwerk kan op gepoedercoate of geanodiseerde
aluminiumoppervlakken onherstelbare schade veroorzaken.
Om dit te voorkomen, moeten ramen en deuren in dergeljke gevallen tjdig
worden gereinigd en beschermd.
Uitwerpselen van insecten, stuifmeel, roetdeeltjes, jzerstof (door sljtagewrjving van spoorwegen) en dergeljke kunnen in combinatie met regenwater
en intensieve UV-straling zeer hardnekkige verontreinigingen op PVC-oppervlakken veroorzaken, die niet meer kunnen worden verwjderd met universele
huishoudeljke reinigingsmiddelen. Daarom moet de inwerking van dergeljke
verontreinigingen zo kort mogeljk worden gehouden. De proielen moet
bj dergeljke afzettingen zo snel mogeljk worden gereinigd. Bescherming
van de betreffende proielen moet met hiervoor geschikte middelen worden
uitgevoerd.
Functionele scherpe randen kunnen bj onvoorzichtig of ondeskundig
omgaan met de raam en deurelementen verwondingen veroorzaken, vooral
indien personen zich geheel of gedeelteljk onder de geopende vleugel
ophouden.
Let op dat bj onzichtbaar beslag de draaibegrenzer in de pen van het
hoeklager is vastgeklikt.
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Als de deuren voorzien zjn van draaischarnieren, aan de zjkant in de
vleugeloverslag vastgeschroefd, dan dient de vleugel beschermd te worden
met ter plaatse aangebrachte stoppers. Deze beschermen tegen de enorme
krachten die inwerken op de scharnieren.
Veiligheidsonderdelen, zoals draaibegrenzers en scharen mogen alleen door
deskundig personeel afgesteld worden bj vb. het afhangen van de vleugel.
Verhoogde thermische belasting en warmteophoping in het glas kunnen
spontane glasbreuk veroorzaken. Voorkom gedeelteljke beschaduwing van
de ramen, door bjvoorbeeld gedeelteljk af te dekken met buitenzonwering.
Warmteophoping in het glas ontstaat door warmtebronnen (verwarming,
verlichting) en bj zonnestraling vooral op donkere voorwerpen, die zich
binnen of buiten te dicht bj het glas bevinden. Voorkom achteraf aanbrengen
van folie en verf op het glas.
Geluidsisolerende panelen worden in de kern voorzien van isolatieglas.
Deze panelen mogen op geen enkele manier worden bewerkt (boren,
snjden) en moeten worden beschermd tegen overmatig stoten.
Boor beslist nooit in deurproielen of sierpanelen. (bjvoorbeeld voor deurspion, klopper enz. ). Achter een deel van de deklagen bevindt zich isolatieglas.
De deurvleugel kan hierdoor onherstelbaar beschadigd raken
Voordat de ramen in gebruik worden genomen, moeten voor de veiligheid
relevante beslagdelen en beslagaccessoires op veilige werking worden
gecontroleerd (bijvoorbeeld kruk met slotje, draaibeveiliging, fels- en poetsschaarbeveiliging, draai- en openingsbegrenzers enz.) en zo nodig door
een vakman worden aangebracht. Indien dit niet gebeurt, kan dit leiden tot
schade of een lichamelijk letsel.
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Bj volledig glazen voorzetvleugels (studio) mogen de veiligheidsklemmen
boven en onder niet worden verwjderd of veranderd.

2. BEDIENING

De niet-watervaste onderdelen rondom het raam of deurelement
(met name dorpels of houten vloeren) moeten tegen condenswater worden
beschermd.

2.1. Ramen en raamdeuren

Krukken en trekkers mogen nooit als hefboom of hanger worden gebruikt.

raam kippen

raam openen
draaistand

Draai/kipuitvoering
Zet de kruk in horizontale stand om de vleugel te
draaien en in verticale stand om deze te kippen.
raam dicht doen en
sluiten

Draaiuitvoering
De kruk kan niet verticaal omhoog worden gezet.

raam openen
draaistand

Verkeerd gebruik
raam dicht doen en
sluiten

Als de kruk bj geopende vleugel in kipstand wordt gezet, komt de
vleugel los uit de bovenste vergrendeling.
Om letsel of beschadiging te voorkomen, handelt u als volgt:

Kipuitvoering (KGO)
De kruk is bovenaan in het midden gemonteerd.
De kruk kan niet verticaal omhoog worden gezet.

Houd de kruk in kipstand en druk de vleugel aan de schaarzjde tegen
het kader. Draai de kruk (90°) in de draaistand.

Sluit vervolgens het venster en draai de kruk in de vergrendelstand
(90° draaien). Nu kan de vleugel weer probleemloos worden gekipt of
geopend.

raam dicht doen en
sluiten

raam openen,
kipstand

Kipuitvoering (KG)
Zet de kruk horizontaal of verticaal om de vleugel
te kippen.
Bj bepaalde vleugelafmetingen kan om technische
redenen de vleugel alleen worden gekipt wanneer de
kruk in de horizontale stand wordt gezet.

raam kippen

raam kippen

raam dicht doen en
sluiten
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raam dichtdoen en
sluiten

Bovenlichtuitvoering (KAZ)
De vleugel wordt met de trekstang bediend. Als de
trekstang omlaag wordt gehaald, wordt de vleugel in
de kipstand gezet.

raam kippen

Bovenlichtuitvoering (KAK)
De vleugel wordt met zwengel bediend. Om de vleugel
te openen, wordt de zwengel uit de houder genomen,
geknikt (zoals op de afbeelding weergegeven) en door
draaien ervan kipstand gezet.

Vergrendelbare draai-/draaikipdeur
Zet de kruk in horizontale stand om de deur te draaien
en in verticale stand om deze te kippen.
Bj deze uitvoering wordt de beweging van het mechanisme door de cilinder geblokkeerd. Dat betekent
dat de kruk kan niet meer worden gedraaid. De deur
kan zowel in de vergrendel- als in de kipstand worden
vergrendeld.
Deur met meerpuntssluiting
Door omlaag duwen van de kruk wordt de dagschoot
ingetrokken en kan de deur worden geopend. De kruk
veert terug. Om te sluiten moet de kruk 45° omhoog
worden geduwd. Alle sluitdelen worden dan vergrendeld, zodat de proielcilinder kan worden geblokkeerd.
Om te openen, moet eerst de cilinder worden bediend.
Pas daarna kan de kruk omlaag worden geduwd en
de deur worden geopend.
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Haakse zwengelstand
voor openen en sluiten

Deur kippen

Deur openen
draaistand

Deur dicht doen
en sluiten

omhoog duwen, deur vergrendelen

Dagschootgrendelslot draaideur
Door het omlaag duwen van de kruk of het bedienen van de cilinder (tegen de vergrendelingsrichting
in) wordt de dagschoot ingetrokken en kan de deur
worden geopend. De kruk veert terug. De deur wordt
vergrendeld via de grendel, die door de slotcilinder (uitschuiven van de grendel) wordt bediend. De kruk kan
ook bj een vergrendeld slot worden bediend.
Zj-ingangsdeur
Door de kruk omlaag te duwen of de cilinder te bedienen (tegen de vergrendelingsrichting in) wordt de
dagschoot ingetrokken en kan de deur worden geopend. De kruk veert automatisch terug. De deur wordt
vergrendeld via de grendel en de sluitpen, die door
de slotcilinder (twee volle draaibewegingen) worden
bediend.

omlaag duwen, deur
openen

Drievleugelig raam zonder vaste tussenstjlen (model 50)
Om beschadiging van de vleugels te voorkomen, moet de openingsvolgorde worden
aangehouden:
Openen: eerst beide zjvleugels, als laatste de middenvleugel openen!
Sluiten: eerst de middenvleugel, pas daarna beide zijvleugels sluiten!

Mechanisme voor meervleugelige ramen
In gesloten toestand
is de ljsthendel vlak
ingeklapt.

omlaag duwen, deur
openen

omlaag duwen, deur
openen

Druk op de blauwe
knop om de ljsthendel
vrj te geven.

Ljsthendel
ontgrendeld
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Hendel omlaag
duwen om
de vleugel te
openen.
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Voorzetvleugel bj raam met geïntegreerde
zonwering
De sluitingen van de voorzetvleugel zjn alleen bj
geopende stand bereikbaar. De sluitingen zitten aan
de kant van het mechanisme tussen de raam en de
voorzetvleugel. Sluitlip 90° eruit draaien en voorzetvleugel openen. Let op, vóór opnieuw afsluiten van de
vleugel moeten alle sluitlippen terug ingeklapt zjn.

Door het afsluiten van de ventilatiesleuven met het rooster kunnen
insecten 's zomers niet naar binnen.

2.2. Schuifelementen
Kischuifraam
Voor de schuiffunctie moet de kruk horizontaal
worden gedraaid. Vervolgens de vleugel door trekken
aan de kruk parallel plaatsen en openschuiven.
Om de vleugel terug dicht te doen, dient u zo deze
zo ver mogeljk dicht te schuiven tot deze zichzelf
weer parallel dicht en sluit.

Vleugel dicht doen en
sluiten

Vleugel omlaag gebracht

Hef-schuifdeur
De kruk geheel omlaag draaien om de
vleugel te openen en te verschuiven.
De vleugel kan in de sluitstand, in de
ventilatiestand of in een andere open
stand omlaag worden gebracht. Deze
kan dan niet meer worden verschoven.

Sleuven in de winter weer openen,
om een goede ventilatie te waarborgen.
Hierdoor beslaan de ramen minder
en kan condenswater worden
vermeden.

Vleugel openen
schuifstand

Vleugel omhoog gebracht,
schuifstand

Kruk naar beneden draaien, vleugel
wordt omhoog gebracht:
= schuifstand
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2.3. Voordeuren
Vleugel met 11 mm openingsbreedte
veilige ventilatiepositie

Internorm voordeuren zjn leverbaar met allerlei sluitmechanismen, die verschillend
worden bediend.
Hier volgt een overzicht van de basisfuncties van de sluitsystemen
Diverse meerpuntsluitingen bj aluminium voordeuren:
Verschlusspunkte

De schuifvleugel mag alleen in rustende toestand omlaag worden gebracht!
Omlaag brengen van de vleugel tjdens de schuifbeweging kan beschadiging van de onderste vleugelafdichtingen veroorzaken en geldt als
onjuiste bediening!

Bj regelen via vergrendelingspen
Om eventueel botsen van de vergrendelingspen met het mechanisme te voorkomen, kan deze aan de aan de zjkant
worden bjgeregeld.
(geldt alleen voor schema A en C)
Hiervoor beide schroeven losdraaien, de
grendelbout parallel verschuiven en de
schroeven weer vastdraaien.

Schließvorgang Öffnungsvorgang Auswertungen Tagbetrieb

Hauptriegel +
2 Bolzen

manuell
mechanisch

manuell
mechanisch

nein

-

MV

Hauptriegel +
2 Bolzen-Schwenkriegel

manuell
mechanisch

manuell
mechanisch

nein

-

MV mit TSH

Hauptriegel +
2 Bolzen-Schwenkriegel

manuell
mechanisch

manuell
mechanisch

nein

-

MV-AM

Hauptriegel +
2 Schwenkriegel

automatisch
mechanisch

manuell
mechanisch/
Innendrücker

nein

mechanisch
(optional)

EE

Hauptriegel +
2 Schwenkriegel

automatisch
mechanisch

automatisch
elektrisch /
Innendrücker

nein

mechanisch
(optional)

EVE

Hauptriegel +
2 Bolzen-Schwenkriegel

automatisch
elektrisch

automatisch
elektrisch

ja

elektrisch

EVC

Hauptriegel +
2 Bolzen-Schwenkriegel

automatisch
elektrisch

automatisch
elektrisch /
Innendrücker

ja

elektrisch

Hauptriegel

manuell
mechanisch

manuell
mechanisch

nein

-

MVB

FRS / RS

*) Dagfunctie: geen automatische vergrendeling bj sluiten (in- en uitschakelen mogeljk)

Vluchtdeursloten conform EN179 en EN1125:
Bedieningshandleidingen voor vluchtdeursloten maken geen
deel uit van deze handleiding, maar worden in speciale, afzonderljke handleidingen uiteengezet!
13
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Alleen in gesloten toestand biedt de deur veiligheid!

Slotsoorten bj houten/aluminium voordeuren

Schließvorgang

Öffnungsvorgang

Tagbetrieb *)

manuell
mechanisch

manuell
mechanisch

-

AV3 (autoLock)

automatisch
mechanisch

manuell
mechanisch/
Innendrücker

mechanisch

EAV3 (blueMatic)

automatisch
mechanisch

automatisch
elektrisch /
Innendrücker

mechanisch

blueMotion

automatisch
elektrisch

automatisch
elektrisch /
Innendrücker

MV

(hookLock M)

Sluiten en openen - handmatig

Handmatig sluiten van de deur

Handmatig openen van de deur
(vanuit gesloten toestand)

Draai de sleutel volledig om (1 of 2 keer) in
vergrendelrichting ¨ alle sluitelementen
schuiven uit.

Draai de sleutel volledig om (1 of 2 keer)
in ontgrendelrichting ¨ alle sluitelementen schuiven in.

Openen van de deur - klink
(de deur is dichtmaar niet gesloten)

Openen van de deur - vaste handgreep
(de deur is dichtmaar niet gesloten)

elektrisch

*) Dagfunctie: geen automatische vergrendeling bj sluiten (in- en uitschakelen mogeljk)

Kruk aanwezig – deze omlaag duwen ¨
dagschoot wordt ingetrokken, deur openen.
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Geen kruk aanwezig – sleutel tot de
aanslag in de openingsrichting draaien.
Dagschoot wordt ingetrokken. Deurvleugel daarbj tegen de openingsrichting in
aanduwen ¨ dagschoot wordt ontlast,
deur openen
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FRS (dagschootgrendelslot)
Type: insteekslot met dagschoot en nachtschoot
Vergrendelingselement:
1 hoofdslot

MVB (meerpuntssluiting "pennen" - handmatig)
Type: 3-voudige vergrendeling

Pen

Dagschoot
Dagschoot

Vergrendelingselementen:
1 nachtschoot - 2 pennen

Sluiten en openen: sleutel 1 keer volledig omdraaien
(Zie pagina 16 voor gedetailleerde beschrjving)

nachtschoot

nachtschoot

sluiten en openen: sleutel 2 keer volledig omdraaien
(Zie pagina 16 voor gedetailleerde beschrjving)

Pen

RS (grendelslot)
Type: insteekslot met grendel
Vergrendelingselement:
1 hoofdslot

MV (meerpuntssluiting - handmatig)
Type: 5-voudige vergrendeling

Pen
haak

sluiten en openen: sleutel 1 keer volledig omdraaien
(Zie pagina 16 voor gedetailleerde beschrjving)
Aanwjzing:
Het slot heeft geen dagschoot, daarom bljft de deurvleugel alleen in gesloten toestand dicht, of met extra
pallen of deursluitopties.

nachtschoot

Vergrendelingselementen:
1 hoofdgrendel - 2 pennen - 2 haken

Dagschoot

sluiten, openen: sleutel 2 keer volledig omdraaien
(Zie pagina 16 voor gedetailleerde beschrjving)

nachtschoot

Pen
haak

17
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MV - AM (meerpuntssluiting automatisch-mechanisch)
Type: 3-voudige vergrendeling

EE (meervoudige vergrendeling - half motorisch)
Type: 3-voudige vergrendeling
haakslot

Vergrendelingselementen:
1 nachtschoot - 2 haken

Vergrendelingselementen:
1 hoofdslot - 2 haken

haak

Dicht doen: automatisch-mechanisch na sluiten van de
deur (2 haken schuiven uit)

Sluiten:
In gesloten toestand kan via de sleutel ook de
nachtschoot worden uitgeschoven.
¨ extra veiligheid (bjvoorbeeld bj langere afwezigheid)
In deze stand is de binnenkruk geblokkeerd.

nachtschoot

Dagschoot
nachtschoot

Openen:
Buiten: handmatig via sleutel
Binnen: handmatig via kruk

Dagschoot

Dicht doen: automatisch-mechanisch na dicht maken
van de deur (2 haaksloten schuiven uit)

haak

Openen:
Buiten: via het toegangscontrolesysteem (ingerprint,
transponder enz.)
Binnen: handmatig via kruk
Sluiten:
In gesloten toestand kan via de sleutel ook de
nachtschoot worden uitgeschoven ¨ extra veiligheid
(bjvoorbeeld bj langere afwezigheid)
De binnenkruk en het toegangscontrolesysteem zjn in
deze stand geblokkeerd.

Elektromotor

haakslot

Tjdens het openen via de motor mag de kruk niet worden
bediend.
¨ Gevaar voor beschadiging van het slot!
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Dagontgrendelingsmodule voor EE en MV-AM
(optioneel)
Met deze handmatige schuiver, die op de slotplaat is aangebracht, kan in de schakelstand worden voorkomen dat
de haken automatisch vergrendelen.
¨ Deur wordt alleen door de dagschoot dicht gehouden
Het gebruik van een elektrische deuropener of een
mechanische dagschoot is dus mogeljk.
Schakelstand veranderen dagontgrendeling:
Voor veranderen van de stand van de schuiver moet tegeljkertjd de klink helemaal
omlaag worden geduwd!

EV-E (meervoudige vergrendeling - volledig motorisch)
Type: 5-voudige vergrendeling
Vergrendelingselementen:
1 nachtslot - 2 pennen - 2 haaksloten

Pen
haak

Dicht doen: automatisch via elektromotor na dicht
maken van de deur (alle 5 de vergrendelingselementen)
Openen:
Buiten: via het toegangscontrolesysteem (ingerprint,
transponder enz.)
Alle vergrendelingselementen en de dagschoot worden
gedurende max. 7 seconden ingetrokken. Als de deur
binnen deze periode niet wordt geopend, wordt deze
automatisch weer vergrendeld.
Binnen: via elektroschakelaar

Dagschoot
nachtschoot

Elektromotor

Noodbediening via de sleutel is mogeljk!
Schuiver voor verandering
van schakelstand

Dagfunctie - elektrisch schakelbaar:
In deze stand wordt geen automatische vergrendeling
uitgevoerd. De deur wordt alleen door de dagschoot
dicht gehouden.
¨ Het gebruik van een elektrische deuropener of een
mechanische dagschoot is dus mogeljk.

Een deur die alleen met de dagschoot dicht wordt gehouden, is NIET
gesloten. Alleen een gesloten deur biedt veiligheid!

Een deur die alleen met de dagschoot dicht wordt gehouden,
is NIET gesloten. Alleen een gesloten deur biedt veiligheid!

Laat NOOIT een sleutel in het slot zitten.
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Pen
haak
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MV (hookLock M - meervoudige vergrendeling handmatig)
Type: 3-voudige vergrendeling

EV-C (meervoudige vergrendeling - volledig motorisch)
Bovendien is bj EV-C openen vanuit vergrendelde
toestand via de binnenkruk mogeljk.
¨ Comfort!

haak

Pen
haak

De andere uitvoering en alle andere
functies zjn geljk aan EV-E ¨ zie pagina 21
Dagschoot

Vergrendelingselementen:
1 nachtschoot - 2 haken
Vergrendelen, ontgrendelen: sleutel 2 maal volledig
omdraaien
(Zie pagina 16 voor gedetailleerde beschrjving)
Dagschoot

nachtschoot

AV3 (autoLock - meervoudige
vergrendeling - automatisch-mechanisch)
Type: 3-voudige vergrendeling
Tjdens het sluiten of openen via de motor mag
de kruk niet worden bediend.
¨ Gevaar voor beschadiging van het slot!

Elektromotor

nachtschoot

haak

Vergrendelingselementen:
1 nachtschoot - 2 haken
Dicht doen: automatisch-mechanisch na dicht maken
van de deur (2 haken en 2 schoten schuiven uit)

Pen

haak

Openen:
Buiten: handmatig via sleutel
Binnen: handmatig via kruk

Dagschoot
nachtschoot

haak

Laat NOOIT een sleutel in het slot zitten.

Sluiten:
In gesloten toestand kan via de sleutel ook de
nachtschoot worden uitgeschoven.
--> extra veiligheid (bjvoorbeeld bj langere afwezigheid)
In deze stand is de binnenkruk geblokkeerd
Dagfunctie - mechanisch schakelbaar:
In deze stand wordt geen automatische vergrendeling uitgevoerd. De deur wordt alleen door de dagschoot dicht gehouden.

23
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EAV3 (blueMatic - meervoudige vergrendeling deels motorisch)
Type: 3-voudige vergrendeling

haak

Vergrendelingselementen:
1 nachtschoot - 2 haken

blueMotion (meervoudige vergrendeling - volledig
motorisch)
Type: 3-voudige vergrendeling

haak

Vergrendelingselementen:
1 nachtschoot - 2 haken
Elektromotor

Dicht doen: automatisch-mechanisch na dicht maken
van de deur (2 haken en 2 grendels schuiven uit)
Openen:
Buiten: via het toegangscontrolesysteem (ingerprint
enz.)
Binnen: handmatig via kruk

Sluiten: automatisch via elektromotor na dicht maken
van de deur (alle 3 de vergrendelingselementen)

Dagschoot
nachtschoot

Sluiten:
In gesloten toestand kan met de sleutel ook de
nachtschoot worden uitgeschoven --> extra veiligheid
(bjvoorbeeld bj langere afwezigheid)
De binnenkruk en het toegangscontrolesysteem zjn in
deze stand geblokkeerd.

Binnen: via de kruk

haak

Dagfunctie - mechanisch schakelbaar:
In deze stand wordt geen automatische vergrendeling
uitgevoerd. De deur wordt alleen door de dagschoot
dicht gehouden.

Openen:
Buiten: via de sleutel of het toegangscontrolesysteem
(ingerprint enz.)
als de deur na het ontgrendelen niet wordt geopend,
wordt deze na 8 seconden automatisch opnieuw
vergrendeld

Hoofdgrendel

Elektromotor

Dagfunctie - elektrisch schakelbaar:
In deze stand wordt geen automatische vergrendeling
uitgevoerd. De deur wordt alleen door de dagschoot
dicht gehouden.
--> Gebruik van een elektrische deuropener is dus
mogeljk.

Laat NOOIT een sleutel in het slot zitten.
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Dagschoot
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Accessoires

Elektrische tegenslot

Geïntegreerde deurvergrendeling
(MV met deurvergrendeling)
1 - deurwachter - is in de slotljst geïntegreerd

Alleen voor deuren met vaste trekker (geen kruk) aan
de buitenzjde.
Normale stand: deur wordt via de dagschoot dicht
gehouden. Bj elektrische vrjgave kan de deur door
simpelweg duwen worden geopend.
(alleen bj niet-gesloten deur)

2 - Pen - is in de MV geïntegreerd
3 - Draaiknop - binnenzjde van de deurvleugel

Dagontgrendeling: de deur kan altjd worden opengeduwd (alleen bj niet-gesloten deur).
ETOE: de deur kan alleen tjdens de elektrische contactinschakeltjd worden geopend.

Openen van de deur van buiten af bj ingeschakelde deurvergrendeling:
1. Bj gesloten deur: draai de sleutel 2 keer volledig in de openingsrichting om.
2. Draai de sleutel 1 keer volledig in sluitrichting om
¨ de pen van de deurvergrendeling wordt ingetrokken.
3. Draai de sleutel 1 keer in openingsrichting om
De dagschoot wordt ingetrokken en de deur kan worden geopend.
Deurvergrendeling activeren/deactiveren van binnen af:
Gebeurt via de draaiknop aan de binnenzjde van de deurvleugel.
(ca. 90° omdraaien)

ETOA: de deur bljft na 1 keer inschakelen van het
elektrisch contact geopend tot de deur eenmaal open
wordt gemaakt.

Schuiver voor wisselen
tussen normale stand en
dagontgrendeling

Technische gegevens:
10-24 Volt
Geljk- en wisselstroom (DC/AC) mechanische dagontgrendeling
Tussen 10-13 V DC (geljkstroom) is de elektrische
deuropener geschikt voor 100% inschakelduur.
Een deur die alleen met de dagschoot dicht wordt gehouden, is NIET
gesloten. Alleen een gesloten deur biedt veiligheid!

Deurvanger uitgeklapt

De elektrische aansluiting mag uitsluitend door deskundig personeel
worden uitgevoerd!
Vluchtdeuren hebben andere elektrische deuropeners.
27
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Bepaalde soorten ETOA worden bj een elektrische contactpuls geactiveerd, ongeacht de stand van de deurvleugel (open - dicht)
Bj een nieuwe openpuls, of wanneer het elektrische opensignaal nog
wordt uitgegeven terwjl de deur al open staat, moet de deur nogmaals worden geopend!

Mechanische dagschoot (MTOE)
Alleen voor deuren met vaste trekker (geen kruk) aan
de buitenzjde

Activeringsschuif

Dagschoot geactiveerd:
De niet-vergrendelde deur kan door duwen worden geopend.

Als de deur alleen door de dagschoot dicht wordt gehouden (elektrische tegenslot geactiveerd), moet na het sluiten van de deurvleugel altjd worden gecontroleerd of de deurvleugel goed is vastgezet. (zonder
kruk/sleutel niet kan worden geopend)

Dagschoot niet geactiveerd:
De niet-vergrendelde deur bljft op de dagschoot dicht.
Aanwjzing:
De deur moet van een extra pal of sluiter worden voorzien, omdat de
deur anders door de dichtdruk vanzelf open kan springen!

Een deur die alleen met de dagschoot dicht wordt gehouden, is NIET
gesloten. Alleen een vergrendelde deur biedt veiligheid!

Als de deur alleen door de dagschoot dicht wordt gehouden (mechanische dagschoot geactiveerd), moet na het sluiten van de deurvleugel altjd worden gecontroleerd of de deurvleugel goed is vastgezet.
(zonder kruk/sleutel niet kan worden geopend)
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Randvergrendeling (alleen bj 2-vleugelige elementen)

2.4. Zon- en insectenwering

De vergrendeling van de staande vleugel gebeurt
via boven en onder in de beslagsgroef van de
vleugel aangebrachte randvergrendelingen.

Aluminium vensterluiken

Openen en sluiten gebeurt via de hendel aan de
vergrendeling.

Controleer of open luikvleugels correct in de muurhouders zjn vastgezet. Bj
storm (windsnelheden boven 60 km/h) moeten vensterluiken worden gesloten. Door hoge windbelasting kunnen beslagdelen beschadigd raken. Dit kan
gevolgschade veroorzaken.

Openen en sluiten van het luik

Bedieningshandleidingen van een eventueel geïnstalleerde toegangscontrole
(ingerprint, transponder, radiograisch enz.) maken geen deel uit van deze
handleiding, maar worden in speciale, afzonderljke handleidingen uiteengezet!

Om te openen de pal van de vergrendelhendel
indrukken en de hendel draaien. Vervolgens het luik
naar buiten draaien tot de vleugel in de muursteun
vastklikt.

Bj het sluiten van de luiken worden de luikenhouders ingedrukt en de luiken naar binnen
gedraaid. Daarna de sluithendel draaien tot de draaistangsluiting vanzelf vastklikt.
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Bediening van de scharniervergrendeling
Bj het sluiten van de vleugel de scharniervergrendeling
indrukken en het luik naar binnen draaien. Bj het
openen van het luik klikt de scharniervergrendeling vanzelf vast. Het luik kan bj een openingshoek van ca.
15° worden los- of vastgehaakt.

Kindveilige uitvoering: met afbreeksysteem vanaf
6 kg binnen 5 seconden. Verbinding met 1 bolletje

Niet-kindveilige uitvoering:
Verbinding met 2 bolletjes
Verstellen van de lamellen
De instelling van de verstelbare lamellen gebeurt
via een kartelschroef. Deze openen en met een
lengtebeweging de lamellen in de gewenste stand
zetten. Wanneer de gewenste stand is bereikt, de
kartelschroef voorzichtig weer dichtdraaien.
1. Voor openen, sluiten of draaien van de jaloezie,
de bolletjesketting uit de kettinghouder losmaken.

Jaloezie – Child safty
Ophangingsgevaar EN 13120
Bj gebouwen met jaloezieën met bolletjeskettingmechanisme waar kinderen tussen
0 en 42 maanden toegang hebben of zich kunnen bevinden, zoals woonhuizen, hotels,
ziekenhuizen, kerken, winkels, scholen, peuterspeelzalen en openbare gebouwen,
moet de binnenafsluiting (jaloezie met bolletjesketting) "kindveilig" worden uitgevoerd.
De bescherming tegen wurging geldt ook wanneer het gebruiksdoel van het gebouw
niet bekend is.
De bescherming tegen wurging geldt niet bj gebouwen waar kinderen doorgaans geen
toegang hebben, zoals kantoren, fabrieken, laboratoria enz.
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2. Vervolgens door zo recht mogeljk omlaag trekken
van de bolletjesketting via de bolletjeskettingverbinder de jaloezie in de gewenste stand zetten en weer
in de kettinghouder vastzetten.
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2.5 I-TEC VENTILATIE

Insectenwering

2.5.1 Ventilator IV30
Bediening

Rolhor

Stand 0:
Stand 1:
Stand 2:
Stand 3:
Stand 4:

Sluiten van het rolhor

Openen van het rolhor

Met beide handen het scherm
omlaag trekken tot dit in de sluitsteunen vastklikt.

Van binnen of buiten af
Met beide handen recht omlaag drukken tot de sluiting
losklikt.

Weergaveveld
met leds

Stand-by
Fluisterfunctie, 4 - 6 m³/h
8 m³/h
23 m³/h
Turbofunctie (ventilator
draait gedurende 1 uur
Ventilatiestand
op vol vermogen en
schakelt dan automatisch verhogen
Ventilatiestand
terug naar de daarvoor
verlagen
ingestelde stand).

De betreffende stand van de ventilator wordt in het weergaveveld met groene leds weergegeven.
De ledweergave gaat na 1 minuut uit en wordt pas weer
weergegeven wanneer opnieuw op de knop wordt gedrukt.

Spanhor

Stand 4:
Druk gedurende ten minste 2 seconden op de knop +.

Brandende leds
Stand 0:
Stand 1:
Stand 2:
Stand 3:

Stand 0:
Ventilator in stand 1 en de knop – 5 seconden ingedrukt
houden.
1. De spanhor voor het raam aan de buitenkant
vastmaken.
De onderste haken eerst tussen het raam en de
dichting inhangen.

Stand 4:

De rode led knippert
wanneer in het
apparaat een storing
is opgetreden. In
dit geval contact
opnemen met de
klantenservice.

De rode led brandt wanneer het ilter moet
worden vervangen (weergave verschjnt
tjdgestuurd).
Weergave "Filter vervangen" bevestigen:
De knoppen + en – tegeljkertjd gedurende
ten minste 5 seconden ingedrukt houden.

Drukomstandigheden in de ruimte bj ingeschakelde ventilator:
2. de spanhor voor het raam zetten en de bovenste
haken naar omhoog. Schuiven tussen raam
en dichting. Daarna de handgrepen omlaag klappen.
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In principe werkt de ventilatorregeling gecompenseerd. Om overdruk in de ruimte te voorkomen is
echter het toerental van de afvoerventilator iets hoger dan dat van de toevoerventilator. De druk in
de ruimte is echter in overgrote mate afhankeljk van de drukomstandigheden in het gebouw resp.
de druk-/trekomstandigheden als gevolg van windbelasting.
Indien u open vuurhaarden wilt gebruiken, dient u contact op te nemen met uw schoorsteenveger.
Voor volledige beveiliging moet bj gebruik van een open vuurhaard aanvullend een drukschakelaar
in de ruimte worden geïnstalleerd.
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Vorstbeveiliging:

Onderhoudsaanwjzing:

Om bj gebruik van de ventilator bevriezing van de warmtewisselaar te voorkomen, is de ventilator
voorzien van een vorstbeveiligingssysteem.
Hiervoor bewaakt de elektronica continu de afvoertemperatuur (na de warmtewisselaar).

Om hygiënische redenen moeten de ilters ten minste 1 keer per jaar worden vervangen. De
tjdgestuurde ledweergave is alleen bedoeld als geheugensteuntje en houdt geen rekening met
eventueel zwaarder belaste omgevingslucht. Sterk verontreinigde ilters belemmeren bovendien
de gewenste luchtstroom aanzienljk.
Het ideale moment voor vervanging van het ilter is de herfst, omdat de lucht 's winters doorgaans
zwaarder belast is dan 's zomers en de ilter dan ook het best werkt.

Indien deze een bepaalde waarde onderschrjdt, wordt eerst het toerental van de afvoerventilator
verhoogd en dat van de toevoerventilator verlaagd.
Wanneer hiermee na een wachttjd van 10 minuten geen "normale toestand" wordt bereikt, wordt
de toevoerluchtventilator uitgeschakeld.
Wanneer ook dit na nogmaals 10 minuten niet tot een normalisering van de temperatuur leidt,
wordt de ventilator volledig uitgeschakeld.

Luchtilter vervangen

Pas wanneer de temperatuursensor zjn drempelwaarde bereikt, start de ventilator weer automatisch in de als laatste ingeschakelde stand.
4x
Noodingebruikname:
De werking van de ventilator bj lage omgevingstemperaturen (onder ca. +5 °C) wordt in eerste
instantie door de vorstbeveiliging verhinderd.
Indien de ventilator toch in bedrjf moet worden gesteld:
Houd de knop – gedurende 10 seconden ingedrukt. Hierdoor wordt een reset van de aansturing
uitgevoerd. Kies vervolgens met knop + de gewenste ventilatorstand.
Indien de uitgangsluchttemperatuur daarbj na 10 minuten niet ten minste zjn drempelwaarde
bereikt, grjpt de bescherming tegen bevriezing opnieuw in zoals hiervoor beschreven.

Eerst de ventilator op stand-by (stand 0)
zetten!
Anders bestaat gevaar voor verwonding
door draaiende ventilatorbladen.

Vleugel openen, middelste afdekking losschroeven en afdekking verwjderen.

Montage van aanbouwelementen:

Indien achteraf nog bouwelementen moeten worden
gemonteerd rond de ventilator, let op om niet te boren
of te schroeven in het gearceerde gebied, zoals hier
geschetst.
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De vleugel iets dicht trekken en de afdekking bj het verwjderen iets naar buiten
kantelen.

Verontreinigd ilter verwjderen en nieuw
ilter plaatsen.
Afdekking terugplaatsen en vastschroeven.
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Ventilator stilzetten

2.5.2 Ventilator IV40

Als de ventilator moet worden uitgeschakeld en afvoerluchtopeningen afgesloten, kunnen de
luchtkanalen, om tocht te voorkomen, met een folie worden afgedicht.

Bediening
Ledweergave (groen) voor
actuele ventilatiestand
Ventilatiestand
verhogen
Ventilatiestand
verlagen
Ledweergave (blauw)
voor automatische werking actief

Toevoerluchtklep
Ledweergave
(rood) voor
iltervervanging
en storing

Afvoerluchtklep

Statusknop/knop automatische werking aan/uit

Aan de binnenzjde van de afdekking bevinden zich twee samengevouwen folies.

De middelste afdekking verwjderen zoals
bj vervanging van het ilter.

De ventilatorstand wordt in het weergaveveld
met groene led cjfers weergegeven.
De ledweergave gaat na 1 minuut uit.
Stand 1-3:
Druk op knop+of - om de ventilatie met één stand
te verhogen of te verlagen.

Ledweergave ventilatorstanden
Stand 0:

Stand 0 (ventilator uitschakelen):
Ventilator in stand 1 en de knop – 2 seconden
ingedrukt houden.
De ventilator kan door sluiten van ten minste
één luchtklep (toevoerlucht, afvoerlucht) worden
uitgeschakeld. Na openen van beide luchtkleppen
draait de ventilator in de als laatste ingeschakelde
stand verder.

Filtermat erop plaatsen en de afdekking
weer monteren.

Folies openvouwen en onder de iltermat
leggen.
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Aanwjzing:
Ook wanneer beide luchtkleppen gesloten zjn,
kan afhankeljk van de windbelasting lucht door de
ventilator worden geperst.

40

Stand 1:

Stand 2:

Stand 3:
Legenda:
...led brandt groen
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Knop status/automatische werking aan/uit:
Als de leds uit zjn, kan de actuele functie opnieuw
gedurende 1 minuut worden weergegeven door op de
knop status/automatische werking aan/uit te drukken.

Nachtkoeling:

Knop status/automatische
werking aan/uit

Turbofunctie (stand 4):
Houd de knop + gedurende ten minste 2 seconden
ingedrukt om de turbofunctie (stand 4) te activeren.
Binnen 15 seconden kan vervolgens door indrukken van
de knop + of – de gewenste inschakelduur -tussen 1 en
4 uur- worden geselecteerd.
Druk op de knop + om de inschakelduur te verlengen
en op de knop – om deze te verkorten.

Turbofunctie
1 uur

2 uur

Na de selectietjd van 15 seconden gaan alle 4 de
leds gedurende 2 seconden groen branden en kan de
inschakelduur niet meer worden gewjzigd.

3 uur

Nachtkoeling toevoerlucht:
4 uur

Als de inschakelduur is verstreken, of als de turbofunctie
door indrukken van een willekeurige knop wordt gedeactiveerd, gaat de I-TEC ventilatie automatisch terug
naar de voorheen ingestelde ventilatorstand.

Legenda:
...led brandt groen
...led knippert groen

Automatische functie:
Zolang de functie wordt weergegeven, kan de automatische functie worden in- of uitgeschakeld door te
drukken op de knop status/automatische werking aan/
uit (blauwe led brandt bj automatische functie aan).
In de automatische functie wordt de luchtvochtigheid
gemeten en de ventilator zo aangestuurd dat altjd een
gezond binnenklimaat heerst. Bj een luchtvochtigheid
van minder dan ca. 35% wordt de ventilator uitgeschakeld. Wanneer de luchtvochtigheid vervolgens stjgt,
gaat de ventilator weer draaien. Afhankeljk van de
luchtvochtigheid wordt automatisch de meest geschikte
ventilatorstand geselecteerd.
Ook de led voor automatische functie gaat na 1 minuut
uit. Druk op de knop status om opnieuw aan te geven
wanneer de automatische functie actief is.
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Nachtkoeling is bedoeld om oververhitting van woonruimten in de zomermaanden te verminderen.
Hierbj bestaat de mogeljkheid om ofwel de toevoerluchtventilator of de afvoerluchtventilator te
deactiveren.
Daardoor wordt de werking van de warmtewisselaar opgeheven en koele buitenlucht direct naar
binnen (nachtkoeling toevoerlucht) of warme binnenlucht direct naar buiten (nachtkoeling afvoerlucht) geblazen. De beste werking wordt bereikt wanneer twee in het gebouw tegenover elkaar
aangebrachte ventilatoren zo worden ingesteld, dat de ene ventilator in toevoerluchtfunctie en de
andere ventilator in afvoerluchtfunctie werkt. Daarbj ontstaat dwarsventilatie door het gebouw,
waarbj kippen of openen van vensters niet nodig is. Indien slechts één ventilator beschikbaar is,
adviseren wij om aan de tegenoverliggende zijde van het gebouw een raam op kipstand te zetten,
omdat anders het gewenste effect onvoldoende wordt bereikt.

Hierbij is alleen de toevoerluchtventilator in
bedrijf. De afvoerluchtventilator is uitgeschakeld.
Door tegelijkertijd drukken op de knop + en
de knop Status wordt de nachtkoeling toevoerlucht geactiveerd.
Binnen 15 seconden kan vervolgens de gewenste ventilatorstand worden geselecteerd,
door op de knop + resp. – te drukken.
Druk op de knop + om de ventilatorstand te
verhogen en op knop – om deze te verlagen.

Nachtkoeling toevoerlucht
Ventilatorstand 1
Nachtkoeling toevoerlucht
Ventilatorstand 2
Nachtkoeling toevoerlucht
Ventilatorstand 3

Legenda:
...led brandt groen

Na de selectietijd van 15 seconden gaan
alle 4 de leds gedurende 2 seconden groen
branden en kan de ventilatorstand niet meer
worden gewijzigd.

Knop status/
automatische
werking aan/uit

...led groen pjl naar rechts

Druk op een willekeurige knop om de
nachtkoeling te deactiveren. De ventilator
gaat terug naar de voorheen ingeschakelde
ventilatorstand.
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Waarschuwing/storing:

Nachtkoeling afvoerlucht:
Hierbij is alleen de afvoerluchtventilator in
bedrijf, de toevoerluchtventilator is uitgeschakeld.
Door tegelijkertijd drukken op de knop – en
de knop status wordt de nachtkoeling afvoerlucht geactiveerd.
Binnen 15 seconden kan vervolgens de gewenste ventilatorstand worden geselecteerd,
door op de knop + resp. – te drukken.
Druk op de knop + om de ventilatorstand
te verhogen en op de knop – om deze te
verminderen.

Nachtkoeling afvoerlucht
Ventilatorstand 1
Nachtkoeling afvoerlucht
Ventilatorstand 2
Nachtkoeling afvoerlucht
Ventilatorstand 3

Legenda:
...led brandt groen
...led groen pjl naar links

Na de selectietijd van 15 seconden gaan
alle 4 de leds gedurende 2 seconden groen
branden en kan de ventilatorstand niet meer
worden gewijzigd.

De rode led brandt wanneer het ilter moet worden vervangen (weergave verschjnt tjdgestuurd).
Weergave "Filter vervangen" bevestigen:
De knoppen + en – tegeljkertjd gedurende ten minste
5 seconden ingedrukt houden.
De rode led knippert wanneer in het apparaat een storing is
opgetreden. Wanneer de storing slechts kort is opgetreden, kan de weergave als volgt worden bevestigd:
Knoppen + en – tegeljkertjd indrukken, kort daarna ook
de knop status/automatische werking aan/uit indrukken
en alle drie de knoppen gedurende 10 seconden ingedrukt
houden.
Als de storing na ca. 1 minuut opnieuw wordt weergegeven, contact opnemen met de klantenservice.

Drukomstandigheden in de ruimte bj ingeschakelde ventilator:

Druk op een willekeurige knop om de
nachtkoeling te deactiveren. De ventilator
gaat terug naar de voorheen ingeschakelde
ventilatorstand.
Automatische uitschakeling bij automatische functie resp. nachtkoeling:
Als de buitentemperatuur tot boven de binnentemperatuur stijgt, wordt de ventilator automatisch
uitgeschakeld.
De ventilator controleert elk uur automatisch de temperatuuromstandigheden, door kort inschakelen van beide ventilatormotoren. Als de buitentemperatuur nog steeds hoger is dan de binnentemperatuur, wordt de ventilator weer uitgeschakeld. Als de buitentemperatuur onder de binnentemperatuur ligt, gaat de ventilator automatisch terug naar de functie nachtkoeling.
De temperatuurmeting gebeurt door sensoren, die in de ventilator zijn ingebouwd. De daarbij
gemeten waarden voor binnen- en buitentemperatuur kunnen daardoor van de meetwaarden van
externe temperatuurmeters afwijken.

In principe reguleert de ventilator zichzelf. Om overdruk in de ruimte te voorkomen is echter het
toerental van de afvoerventilator iets hoger dan dat van de toevoerventilator. De druk in de ruimte
is echter in overgrote mate afhankeljk van de drukomstandigheden in het gebouw resp. de druk-/
trekomstandigheden als gevolg van windbelasting.
Indien u open vuurhaarden wilt gebruiken, dient u contact op te nemen met uw schoorsteenveger.
Voor volledige beveiliging moet bj gebruik van een open vuurhaard aanvullend een drukschakelaar
in de ruimte worden geïnstalleerd.

Zichtbaar- en onzichtbaar schakelen van de zendmodule:
De I-TEC ventilatie kan met de handzender van de I-TEC zonwering, of met I-TEC SmartWindow,
gemakkelijk via mobiele telefoon of tablet worden aangestuurd. Om te voorkomen dat eerder in de
handzender of gateway vastgelegde I-TEC ventilatoren bij opnieuw uitvoeren van de automatische
zoekfunctie weer worden weergegeven, kan de zendmodule met behulp van de handzender of de
SmartWindow-app onzichtbaar worden geschakeld. Dit heeft echter geen invloed op de aansturing van de ventilator.
Zichtbaar schakelen van de zendmodule gebeurt via het bedieningselement aan het raam:
Hiervoor de ventilator in stand-bystand schakelen. Door gedurende ten minste 10 seconden
tegelijkertijd ingedrukt houden van de knop + en de knop Status gaan alle leds groen knipperen.
Binnen 15 seconden kort op de knop – drukken, daarna is de zendmodule weer zichtbaar voor de
gateway resp. de handzender.
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Vorstbeveiliging:

Luchtilter vervangen:

Om bj gebruik van de ventilator bevriezing van de warmtewisselaar te voorkomen, is de ventilator
voorzien van vorstbeveiliging.
Hiervoor bewaakt de elektronica continu de afvoertemperatuur (na de warmtewisselaar).
Als deze een bepaalde waarde onderschrjdt, wordt eerst het toerental van de toevoerluchtventilator stapsgewjs verlaagd. Als het gevaar voor bevriezing nog steeds bestaat, wordt de ventilator
2 uur uitgeschakeld. Daarna start de ventilator automatisch en worden de temperatuuromstandigheden opnieuw gemeten. Na 10 minuten wordt dan ofwel de vorstbeveiliging opnieuw ingeschakeld, of gaat de ventilator weer normaal werken.

Bj geopende vleugel zjn de
twee ilterdeksels voor toe- en
afvoerlucht zichtbaar.

Werking in koude ruimten:
Als de binnentemperatuur tot onder +8 °C daalt (bjvoorbeeld in ruwbouw), wordt de ventilator
uitgeschakeld. Het terug aanschakelen is echter op elk moment mogeljk, omdat na indrukken van
de knop + of – de ventilator weer 10 minuten gaat draaien. Binnen deze tjd controleert de
ventilator de temperatuuromstandigheden en schakelt ofwel uit of terug naar normaal bedrjf.
Filterdeksels ofwel met de
vingernagel of met een platte

Montage van aanbouwelementen:

schroevendraaier voorzichtig
openen. Daarbj lichte druk
uitoefenen naar de buitenkant
van het raam.

Indien achteraf nog bouwelementen moeten worden
gemonteerd rond de ventilator, let op om niet te boren
of te schroeven in het gearceerde gebied, zoals hier
geschetst.

Filterdeksel verwjderen en ilter

Onderhoudsaanwjzing:

uitnemen.
Om hygiënische redenen moeten de ilters ten minste 1 keer per jaar worden vervangen. De
tjdgestuurde ledweergave is alleen bedoeld als geheugensteuntje en houdt geen rekening met
eventueel zwaarder belaste omgevingslucht. Sterk verontreinigde ilters belemmeren bovendien de
gewenste luchtstroom aanzienljk.
Het ideale moment voor vervanging van het ilter is de herfst, omdat de lucht 's winters doorgaans
zwaarder belast is dan 's zomers en het ilter dan ook het best werkt.
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Bj onbedoeld loshaken van de luchtkleppen:
> 55°
STOP

De luchtkleppen kunnen zonder weerstand ca. 55° worden

Nieuw ilter in pjlrichting in de

max. 55°

geopend. Als de kleppen

ventilator plaatsen.

OK

verder open worden geduwd,
komen de kleppen los van de
klephouder.

Als de klep los is gesprongen,
het uiteinde van de klep met
Let op dat het ilter goed zit!

OK

de ribbeltjes op de nok schuiven en de klep sluiten.
Eerst het uiteinde van de klep
aan de zjde van het bedieningselement met lichte druk
vastklikken.

Daarna de twee middelste
Filterdeksel terugplaatsen en

lagerpunten van de klep met

aandrukken tot het vastklikt.

lichte druk vastklikken.
Nu kan de luchtklep weer
normaal functioneren.
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Batterj vervangen

2.6. I-TEC zonwering
Bediening

Beschrjving van de knoppen:
A:
Selectieknop
B:
Knop omhoog bewegen
C:
Knop omlaag bewegen
D:
Programmeerknop

A
B
D

C

Beweging:
Druk kort op de knop omhoog bewegen
resp. laagste stand te zetten.
Druk kort op de knop omhoog bewegen
Blinderen:
Druk lang op de knop omhoog bewegen
te stand te zetten.

of omlaag bewegen

om de jaloezie in de hoogste

of omlaag bewegen

om de beweging te stoppen.

of omlaag bewegen

om de lamellen in de gewens-

De zwarte plafondhouder draaien en jaloezie naar beneden verwjderen!

Eerst de jaloezie helemaal omhoog halen!
De vleugel met de kruk openen en voorzetvleugels via de draaiverbinder openen.

Kanaalselectie:
Druk kort op de selectieknop om het gewenste kanaal te selecteren.
Het gewenste kanaal wordt door continu brandende leds aangegeven. ¢¢¢¢
Individuele vaste stand:
Druk tegeljkertjd op de knoppen omhoog bewegen en omlaag bewegen
in de geprogrammeerde, individuele stand te zetten.

om de zonwering

Een overzicht van alle functies vindt u in de bjgevoegde programmeerhandleiding.
Bj intens zonlicht en een donkere gevel- of raamkleur kan de temperatuur in de ruimte
tussen het glas oplopen tot boven 80 °C. Om de levensduur van de batterj niet te verkorten, heeft de elektronica een thermische beveiliging. Deze staat bj temperaturen van
ca. 70 tot 80 graden alleen omlaag bewegen en kantelen van de jaloezie toe. Vanaf 80 kan
de zonwering niet meer worden bediend, tot de temperatuur weer is gedaald.
Door overmatige schaduwvorming of verduistering rondom de zonnecel, kan de energiewinning worden belemmerd.
Bjvoorbeeld: overhangend balkon, markiezen, dichte smog enz.
Het gaat om een radiograisch systeem, waarbj radiograische communicatie en de
reikwjdte door de omstandigheden ter plaatse kunnen worden belemmerd.

De clipverbinder van de batterj losmaken
en de batterj verwjderen. Nieuwe batterj
plaatsen, steker op de printplaat aansluiten. Let daarbj op dat de kabel aan de
zjkant niet met de draaiende as in contact
kan komen.

Steker tussen batterj en printplaat losmaken, zodat de oude batterj kan worden
verwjderd.

Bjvoorbeeld: Stenen muur, stalen dragers enz.
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Batterj vervangen bj geïntegreerd bedieningselement

2.7 Openingscontrole (radiograisch)
Bediening
De openingscontrole (radiograisch) communiceert uitsluitend met de Internorm-gateway en kan,
afhankeljk van de bestelde uitvoering, de toestanden "vleugel dicht en gesloten" en "vleugel in
kipstand" of "vleugel gesloten" doorgeven.
Voor aanpassing van de openingscontrole (radiograisch) aan de gateway handelt u als volgt:

De batterjen (2 stuks AAAA) zjn in de
fabriek al geplaatst. Verwjder het batSchuif de afdekking van het bedieningpaneel naar boven en haal het bedieningspaneel eruit.

Haal de batterj uit het bedieningspaneel en
vervang deze. Plaats de afdekking
terug en schuif deze naar beneden.

terjvakdeksel om de batterjen te kunnen
verwjderen.

Batterj van handzender vervangen

Batterjen verwjderen en 10 seconden
wachten.

Batterjen plaatsen.
Let op de juiste polariteit!
Druk op het onderste deel van de afdekking om de clipverbinding te openen.

Oude batterj verwjderen, nieuwe batterj
plaatsen en de afdekking op zjn plaats
duwen.

Batterjvakafdekking terugplaatsen.
De aanpassingsmodus voor de gateway
is nu gedurende 3 minuten actief.

Gebruikte batterjen moeten milieuvriendeljk worden afgevoerd!
Voor opnieuw activeren van de aanpassingsmodus deze procedure herhalen.
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Instelmogeljkheden van ramen en deuren
Let op dat u het instelbereik niet zo veel bjstelt dat het werking hierdoor
wordt belemmerd!

3. INSTELWERKZAAMHEDEN –
AFSTELMOGELJKHEDEN
3.1. Onzichtbare beslagdelen
Om beschadiging te voorkomen en de volledige functionaliteit van de ramen te waarborgen, adviseren wj om alle in- en afstelwerkzaamheden uitsluitend door geautoriseerd deskundig personeel te laten uitvoeren.

Hoogte-instelling
Voor omhoog of omlaag bewegen van de vleugel.

3.1.1 VV-beslag (onzicthbaar standaard)
Hoek- en vleugelscharnieren van rechthoekige vensters (scharnier onderaan)

Instelling aandrukkracht
Voor regeling van de afdichtdruk.

Zj-instelling

Verstelling richting band- of mechanismezjde met inbussleutel SW4.

Als het bjregelen van de scharnieren in
dezelfde richting wordt uitgevoerd, kan
de vleugel in horizontale richting worden
afgesteld.

Als het bjregelen van de scharnieren in tegenovergestelde richting wordt uitgevoerd, wordt
de vleugel aan mechanismezjde omhoog of
omlaag gebracht.
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Omhoog en omlaag brengen van de
vleugel met inbussleutel SW4, bj beslag
voor zware belasting met Torx T25.

Verstellen aandrukkracht met inbussleutel SW4.
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Schaar-/draailager bj rechthoekige vensters (bandzjde boven)

Verstelling richting band- of mechanismezjde met inbussleutel SW4.

3. INSTELLINGEN EN AANPASSINGEN

Kipraam

Verstelling bj beslag voor zware belasting met Torx T25.

Aandrukkracht op de vergrendelingen
Afstelling verticaal variant a

Afstelling verticaal variant b

Vleugel kippen. Omhoog en omlaag brengen van de vleugel met inbussleutel SW4.

Vleugel max. 90° openen. Omhoog en omlaag
brengen van de vleugel afwisselend met inbussleutel SW4.

1. Afstelling horizontaal

2. Afstelling horizontaal
Poetsschaar ontgrendelen en loshaken.
LET OP: de vleugel staat nu los en moet door een
tweede persoon worden tegengehouden!
De vleugel mag max. 90° worden gekipt!

Gewenste aandrukkracht met steeksleutel SW11 instellen. De verstelling kan
in stappen van 22,5° worden uitgevoerd.

Vergrendeling van de valschaar openen,
valschaar loshaken en vleugel in de
reinigingsstand zetten.
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3.1.2 VV-beslag (onzichtbaar TopStar)
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Hoek-/vleugelscharnieren van rechthoekige ramen (scharnier onder)



















Omhoog en omlaag brengen van de




vleugel met inbussleutel SW4 (1).
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Verstelling richting scharnier- of slotzjde
met inbussleutel SW4 (2).














Fixeerschroef in kipscharnier met inbussleutel SW4 losdraaien.

Bevestigingsbouten van beide kipscharnieren
met inbussleutel SW5 180° draaien.

LET OP:
De vleugel is nu niet meer beveiligd tegen loshaken! Gevaar voor vallen!
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Vleugel in horizontale stand afstellen en alle handelingen in omgekeerde volgorde opnieuw uitvoeren.





















Verstellen aandrukkracht met steek
sleutel SW10.
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3.1.3 I-TEC vergrendeling (onzichtbare klepvergrendeling)

Scharen en draaischarnieren bj rechthoekige ramen (scharnierzjde boven)


Hoek-/vleugelscharnieren van rechthoekige ramen (scharnierzjde onderaan onder)


       

          
c]b_Y^,




Verstelling richting band- of mechanismezjde met inbussleutel SW4.



Verstelling richting band- of mechanismezjde met inbussleutel SW4.

Omhoog en omlaag brengen van de
vleugel met inbussleutel SW4.

Scharen en draaischarnieren bj
rechthoekige raamen (scharnierzjde
bovenaan)

Sluiter bj deuren





Vleugel kippen. Omhoog en omlaag brengen van de vleugel met inbussleutel SW4.

     

        

    
   



 







Aanwjzingen voor verstellen van de aandrukkracht en voor los- en vasthaken van de kip en
poetsschaar vindt u in hoofdstuk 3.3.3 VV-beslag (verdekt standaard).
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Kipvleugel

Verstelling richting band- of mechanismezjde met inbussleutel SW4.

Instellen van de klemkracht met inbussleutel SW3.
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Kipscharnier

3. INSTELLINGEN EN AANPASSINGEN

Onderhoud van de I-tec vergrendeling
1 x per jaar moeten alle bewegende metalen delen met zuurvrje olie of vet gesmeerd worden!

Vergrendeling van de valschaar openen,
valschaar loshaken en vleugel in de
reinigingsstand zetten.

Omhoog en omlaag brengen van de
vleugel met inbussleutel SW4.

Indien nodig de gljvlakken bjvetten.

Raamvleugel openen, bj het mechanisme
op de tuimelschakelaar voor valbeveiliging
drukken en kruk in de sluitstand zetten.
Daarbj worden de vergrendelingskleppen
geopend.

Bj de bovenste en onderste scharnierdelen moeten alle scharnierpunten worden gesmeerd.
Als de hoogteverstelschroeven in de reinigingsstand
nog steeds niet bereikbaar zjn, moet ook de poetsschaar worden losgemaakt.

LET OP: de vleugel staat nu los en moet door een
tweede persoon worden tegengehouden!
De vleugel mag max. 90° worden gekipt!
Vergrendeling van de poetsschaar met
een platte schroevendraaier losdraaien
en de poetsschaar eruit lichten.
Raamvleugel vastzetten!!
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3.2. Opliggende beslagen
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Schaar en draaischarnier bj rechthoekig raam (scharnierzjde boven)

Voor sommige afstellingen moeten eventuele aangebrachte afdekkappen eerst worden
verwjderd.

Vleugelscharnier en hoekscharnier (scharnierzjde onder)

Verstelling richting band- of mechanismezjde met inbussleutel SW4.

Kipvleugel
Verstelling richting band- of mechanismezjde met inbussleutel SW4.

Omhoog en omlaag brengen van de
vleugel met inbussleutel SW4.

2. Afstelling verticaal
Poetsschaar losmaken en loshaken.
LET OP: de vleugel staat nu los en
moet door een tweede persoon worden
tegengehouden!

1. Afstelling verticaal
Vergrendeling van de valschaar openmaken, valschaar losmaken en raamvleugel
voorzichtig in het kader neerzetten.
Instelling van het draaisysteem met inbusleutel SW2,5 bj aanslag rechts bj gesloten raamvleugel,
bj aanslag links bj open raamvleugel.
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3.3. Andere beslaguitvoeringen
Bovenlicht beslag
Instelling aandrukkracht
Afdekkap naar voren lostrekken. Met inbussleutel
SW4 de schroef aan de onderzjde losdraaien, met
steeksleutel SW13 de aanpersdruk instellen en de
schroef weer aandraaien.
Omhoog en omlaag brengen van de vleugel met
inbussleutel SW4.

Maatregelen voor het afstellen van de raamvleugel
zoals in de voorafgaande hoofdstukken beschreven.

Afstelling horizontaal

Afstelling horizontaal en verticaal

Kipschaar en poetsschaar uittillen zoals hierboven
beschreven.
Schroeven met schroevendraaier losdraaien, vleugel
horizontaal afstellen en schroeven weer aandraaien.
Poetsschaar en kipschaar inhangen en dicht maken.

Om de schaar van de vleuge los te kunnen maken,
moet eerst de raamvleugel worden gekipt.
Vervolgens op de blokkeerknop van de schaar
drukken, de schaar omhoog van de bout aftrekken
en raamvleugel in de blokkeerstand zetten.

Om de raamvleugel voor het afstellen helemaal te
kunnen openen, moet de vergrendeling van de aan
de zjkant gemonteerde blokkeerscharen worden
geopend.
Voor verdere maatregelen voor het afstellen van de
raamvleugel verwjzen wj naar de instructies zoals in
de voorafgaande hoofdstukken (kipraam) beschreven.
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Achterdeur

Wanneer een meenemer van het beslag van het
bovenlicht in het vleugelbeslag grjpt, dan moet
gecontroleerd worden of de vergrendelingspen
niet per ongeluk verschoven is. De pen moet weer
gecentreerd worden omdat anders de vleugel niet
meer sluit.

Instellen van de aanpersdruk voor een schoot
Voor het instellen van de aanpersdruk moeten de
excenterbouten van het sluitdeel met een inbussleutel SW4 worden verdraaid.

Instellen van de aanpersdruk voor sluitbouten
De meenemer van het beslag van het bovenraam
moet bj het sluiten van de vleugel de vergrendelingspen weer meenemen.

Voor het instellen van de aanpersdruk moeten de
excenterbouten van het mechanisme met een torxsleutel T15 worden verdraaid.

Meerpuntsluiting en dag- en nachtschoot

Instelling aandrukkracht
Met schroevendraaier de schroeven iets losdraaien. Afsluitplaat verschuiven en schroeven weer
aandraaien.
Maatregelen voor het afstellen van de raamvleugel
zoals in de voorafgaande hoofdstukken beschreven.
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Driedimensioneel verstelbare draaischarnieren

Hoogteverstelling
Bouten voor de hoogteverstelling met inbussleutel
SW4 losdraaien. Deze is alleen bj geopende deur
bereikbaar.
Vervolgens van onder de hoogtestelschroef met de
inbussleutel SW4 afstellen.

Met de beide schroeven op het middelste deel van
het scharnier met inbussleutel SW5 kan de zjverstelling worden uitgevoerd.

Instelling aandrukkracht
De stift borging met inbussleutel SW4 losdraaien.
Deze is alleen bj geopende deur bereikbaar. Pen
naar boven uittrekken en deur uittillen. Delen die op
het raam zitten in- of uitdraaien.
Vóór het aandraaien van de bout erop letten dat
deze op de afgevlakte deel van de hoogtestelschroef
aangrjpt omdat anders de schroefdraad beschadigd
wordt.

LET OP: bj het opnieuw monteren van de deur de
pen zo inzetten dat het afgevlakte deel naar de zjde
van de stift borging wjst.

Zjverstelling
De stelschroeven voor de zjverstelling zjn bj gesloten deur vanaf de scharnierzjde en bj geopende
deur vanaf de slotzjde bereikbaar.
LET OP: het schroefpunt, dat met een pjl gemerkt
is, is vast met het middelste deel van het scharnier
verbonden. Om beschadiging van de zitting van de
schroef te voorkomen, moet eerst de andere schroef
voor het verstellen worden losgedraaid!
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Algemene opmerking:
De stelschroeven zjn alleen bereikbaar wanneer eerst de beide buitenste afdekdoppen er naar boven resp. naar onder toe en de middelste afdekdop er naar voren toe
worden afgetrokken.
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3-vleugelig raam zonder tussenstjl, middenvleugel

Hoogteverstelling
Eerst zjvleugel openen. Het afstellen gebeurt aan de
stjl van de middenvleugel met inbussleutel SW4.
Afstellen van de zjvleugel zoals in de voorafgaande
hoofdstukken beschreven.

Instellen van de aanpersdruk van het draaischarnier
Afstellen met inbussleutel SW4.
Afstellen van de zjvleugel zoals in de voorafgaande
hoofdstukken beschreven.

Schuifvensters

Zjverstelling hoekscharnier
Middenvleugel zo ver openen dat de inbusbout niet
meer door de stjl afgedekt wordt. Afstellen met
inbussleutel SW2,5.

Hoogteverstelling
Afdekdop vanaf de zjkant van de loopwagen
aftrekken.

Zjverstelling draaischarnier
Middenvleugel openen. Afstellen met inbussleutel
SW4.
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Afdekproiel aan de onderkant uit de klembeugels
drukken en naar boven toe wegnemen.
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3-4 Nm
1-2 Nm

Draaibeveiliging van de regelschroef verwjderen.

Onderste aanslag schuifrichting "DICHT"
Schroef met torxsleutel T25 losdraaien, geleideblokje zjwaarts schuiven en schroef weer aandraaien
(max. 3 Nm).

Vleugel met torxsleutel T40 afstellen.

Bovenste aanslag schuifrichting "DICHT"
Bj het afstellen van de onderste aanslag of bj het
veranderen van de hoogte-instelling kan het noodzakeljk zjn ook de andere aanslag bj te stellen.
Schroeven met torxsleutel T25 losdraaien, aanslag
zjwaarts schuiven en schroeven weer aandraaien
(3-4 Nm).

Draaibeveiliging terugplaatsen.
Afdekproiel weer aanbrengen en aan de onderkant
vast aandrukken. Afdekdoppen aan de zjkant er
weer op drukken.
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Onderste aanslag schuifrichting "OPEN"
Schroef met torxsleutel T25 losdraaien, buffer
zjwaarts schuiven en schroef weer aandraaien
(2-3 Nm).
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Bovenste aanslag schuifrichting "OPEN"
Naast de looprail ook bj het buffer in de geleiderail. Schroef met torxsleutel T25 losdraaien, buffer
zjwaarts schuiven en schroef weer aandraaien
(3-4 Nm).

3.4. Voordeuren
Aluminium voordeuren
Afstellen van dagschoot
geldt ook voor:

De aanslagbuffers dienen als begrenzing van de opening en mogen
niet als abrupte stoppers van de
schuifvleugels worden gebruikt!

- AT-stuk
- Elektrische deuropener (ETÖ)
- Mechanische dagschoot (MTOE)

Schuifdeur
Regelt de druk aan slotzjde van een dagschoot
en meerpuntsluiting.
1. De beide bevestigingsschroeven losdraaien.
Alle afstelmogeljkheden zjn hetzelfde als bj het
schuifraam.
Hoogteverstelling
Afdekdop naar voren lostrekken. Verwjderen
van afdekproiel en hoogteverstelling als onder
"Schuifraam" beschreven.

2. Sluitplaatdeel afstellen (vertanding).
3. Bevestigingsschroeven weer aandraaien.

Onderhoud van schuifraam en schuifdeur
1 x per jaar moeten alle bewegende beslagdelen gereinigd en met zuurvrje olie of vet gesmeerd
worden!

Bjzondere aandacht moet ook aan de geleideblokjes en het in-/uitschuifmechanisme boven en onder
worden besteed.
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Sluitkasten voor pen- en haakslot

Extra snapper
Met dit onderdeel kan het tegenhouden van de deurvleugel worden ingesteld,
wanneer deze niet in de slotschoot vast zit:

Voor meerpuntsluitingstypen MV, EV-C en EV-E
Regelt de aanpersdruk aan de slotzjde

- Elektrische deuropener (ETÖ) in ontgrendelstand
- Mechanische dagschoot (MTOE) in ontgrendelstand
- Dagschoot ingetrokken (handmatig of elektrisch)
- Dagschoot niet aanwezig (grendelslot) of in ingetrokken stand vastgezet.

1.) AT200
De beide bouten met inbussleutel SW4 afstellen.
De sluitkast verandert van positie en daarmee de aanpersdruk.

De pen van de snapper is op de sluitljst (slotzjde) gemonteerd, het vergrendeldeel op
de slotstolp.
Instelling:
Voor het instellen van het vergrendelmoment moet met een kleine platte schroevendraaier het uitstekende deel van de met een veer bediende snapperpen worden
afgesteld.

Regelschroef
2.) AT310, AT400, AT410
Voor het afstellen eerst de 3 bevestigingsschroeven
losdraaien. Vervolgens de afstelling van de beide
regelschroeven uitvoeren. De positie wordt
middels een markeerpunt op de schroeven
aangegeven. Vervolgens vastzetten door
Bevestigingsschroeven
middel van de bevestigingsschroeven.

Snapperpen verder naar buiten: groter vergrendelmoment
Snapperpen verder naar binnen: kleiner vergrendelmoment
Uitstekend deel
snapperpen

Regelschroef

Sluitkasten voor haaksloten
voor meerpuntsluitingstypen MV-AM en EE
Magneet
Hier kan geen aanpersdruk op de sluitkast worden ingesteld.
Het instellen gebeurt zodanig dat de sluithaken na het sluiten van de deurvleugel vrj naar binnen bewegen - bj voorkeur centrisch.
Controle: sterke tegendruk geven op de sluitkast
--> de deurvleugel mag niet merkbaar belemmerd worden!

draaihaakopname

Stelschroef voor
snapperpen

Vergrendeldeel op
slotstolp

De werkwjze voor het instellen is hetzelfde als bj
"sluitkast met pen- en haakslot bj AT310, AT400, AT410"
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Afstelmogeljkheden deurscharnier
Let op dat de afstelbereiken slechts in zoverre benut worden dat de deurfunctie niet
negatief beïnvloed wordt!
Hierop letten met name bj een eventueel aanwezige beveiliging aan scharnierzjde ¨ "Gevaar voor klemmen"
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Werkwjze voor het afstellen
zichtbare scharnieren deurscharnier bj aluminium voordeuren
Alle afstellingen moeten met een inbussleutel SW4 worden uitgevoerd!
Bj drie scharnieren moet het middelste scharnier zo worden afgesteld dat er
geen spanningen ontstaan!
Werkwjze: asbout van het middelste scharnier verwjderen. Deurvleugel via het bovenste en het onderste scharnier afstellen. Het middelste scharnier zo afstellen dat de
asbout zonder kracht uit te oefenen weer kan worden ingeschoven!

Hoogte-instelling
Dient om de deurvleugel op te lichten of te laten zakken.

Hoogte-afstelling (–2/+3 mm)

Deze wordt zo afgesteld dat het gewicht van de deurvleugel over alle scharnieren resp. loopringen geljkmatig wordt verdeeld.

Instelling van de aanpersdruk
Dient voor het regelen van de vleugeloverslag en dus van de sluitdruk in het gebied van het scharnier.

Zj-instelling

Worden de scharnieren in tegenovergetelde
richting versteld, dan wordt hiermee de
deurvleugel aan de slotzjde omhoog of omlaag
verplaatst.

Als alle scharnieren in dezelfde richting worden
versteld, dan kan hiermee de sponningsruimte
(afstand slot – sluitplaat) worden afgesteld.
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Onderste afdekdop verwjderen.

Bevestigingsschroef losdraaien.

Hoogteplaatje in de gewenste stand zetten
door het naar rechts of links te draaien.

Bj het bevestigen moet de schroef altjd op het
afgefreesde vlak van het hoogteplaatje worden
geklemd!
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Aanpersdruk instellen (–1/+3 mm)

Zjdelingse afstelling (+/–2 mm)

Kunststof afdekking verwjderen.

Beide klemschroeven tot aan de aanslag losdraaien.

Afstelling uitvoeren, op voldoende afstand tussen
slot en sluitplaat letten: ca. 4 mm.

Bj 2-vleugelige deuren met vluchtdeurbeslag: 6 mm +/- 0,5

Beide klemschroeven tot aan de aanslag losdraaien.

Beide klemschroeven weer aandraaien.
Kunststof afdekking weer aanbrengen.

Aanpersdruk zo instellen dat niet te veel druk wordt
uitgeoefend in het gebied van het scharnier van de
sluiting (vleugeloverslag 14 – 15 mm).
Beide klemschroeven weer aandraaien.
Kunststof afdekking weer aanbrengen.
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Werkwjze voor het afstellen - onzichtbare scharnieren bj aluminium voordeuren
Voor het afstellen is het volgende gereedschap nodig:
- Ringsleutel 13
- Speciale hefsleutel (T.-nr.: 34588)
- Haakse torxsleutel T25 (tot 2015 - inbussleutel)
- Torxmaat 27
Bj drie scharnieren moet het middelste scharnier zo worden afgesteld dat er
geen spanningen ontstaan!

3. INSTELLINGEN EN AANPASSINGEN

Houten/aluminium voordeuren
Afstellen van het sluitplaatdeel (AT-stuk)
Regelt de aanpersdruk aan de slotzjde
1. De beide bevestigingsschroeven losdraaien.
2. Sluitplaatdeel afstellen (vertanding).
3. Bevestigingsschroeven weer aandraaien.

Driedimensioneel verstelbaar: alle afstellingen
zjn met ingehangen deurvleugel mogeljk.
Hoogte-instelling
Voor de hoogte-afstelling moeten eerst de scharnierafdekkingen worden verwjderd (omhoog resp.
omlaag schuiven en eraf trekken).
Bj alle scharnieren aan scharnierzjde de bovenste
3 schroeven met torxsleutel TX27 losdraaien. De
lange poot van de hefsleutel in de uitsparing van het
bovenste scharnier steken en de andere schroeven
losdraaien. De deurvleugel in de gewenste stand
lichten en de schroeven van het bovenste scharnier
aandraaien. Hierna de lager geplaatste scharnieren
iets aandrukken en vastdraaien.
Instelbereik: -2 mm/+4 mm
Aanpersdruk
De beide zeskantschroeven van het scharnier losdraaien en met de korte poot van de hefsleutel het
scharnierblad in de juiste stand zetten.
Vervolgens de schroeven weer aandraaien.
Instelbereik: +/- 1,5 mm
Zjverstelling
De schroeven met de haakse sleutel TX25 op het
scharnierblad naar wens verstellen.
De inkeping op het scharnierblad is de nulstand.
Instelbereik: +/- 4mm
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Instellen van de aanpersdruk onder en boven en
correctie voor scheeftrekken aan slotzjde
In de buitensponning (overslag) bevindt zich aan de
slotzijde een spanstaaf waarmee het doorbuigen van
het deurblad in beide richtingen met maximaal 4 mm
kan worden gecorrigeerd.

1. Afdekdop verwijderen.

2. Met een inbussleutel van 6 mm de spanstaaf
verstellen. Door rechtsom te draaien wordt de
staaf gespannen en worden de vleugeleinden naar
binnen getrokken en door linksom te draaien rekt
de staaf uit en worden de vleugeleinden naar buiten
gebogen.
LET OP: het max. aanhaalmoment van 35 Nm niet
overschrijden! Gevaar voor beschadiging van het
deurblad.

3. Afdekdop weer aanbrengen.
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Werkwjze voor het afstellen van het deurscharnier bj houten/aluminium voordeuren met zichtbare scharnieren
Alle afstellingen moeten met een inbussleutel SW4 worden uitgevoerd!
Het middelste scharnier moet zo worden afgesteld dat er geen spanningen
ontstaan!
Hoogte-afstelling (–2/+3 mm)
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Instellen van aanpersdruk en zjdelingse afstelling
In een enkel geval is zijdelings afstellen of aanpassen
van de aanpersdruk van de deurvleugel resp. afdichtingen noodzakelijk. Hiervoor moet het deurblad
worden uitgetild.

Deurblad uittillen
1. De bevestigingsschroeven voor de scharnierpennen (bovenste wormschroef) bj alle scharnieren
losdraaien.

2. Scharnierpen vanaf de onderkant met een 4 mm
inbussleutel eruit drukken. Met het onderste scharnier beginnen. Deurvleugel eruit tillen en afstellen.
Bij het hanteren rekening houden met het
gewicht van de elementen. Dit kan meer
dan 100 kg bedragen!

Onderste afdekdop verwjderen.

Hoogteplaatje in de gewenste stand plaatsen
door het naar rechts of links te draaien. De
andere scharnieren eveneens corrigeren.

Bevestigingsschroef losdraaien.

Bj het bevestigen moet de schroef altjd op het
afgefreesde vlak van het hoogteplaatje worden
geklemd!
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3. Het uitgehaalde deurblad moet voorzichtig op een
drukvaste, zachte ondergrond (bjv. het piepschuim
van de verpakking) worden neergezet om de deurvleugel niet te beschadigen!
Wordt de deur bijvoorbeeld tegen een muur gezet,
erop letten dat hij stevig staat en ook piepschuim
tussen muur en deur aanbrengen!

Aanpersdruk instellen
Om de aanpersdruk van het deurblad aan scharnierzijde bij te stellen, moeten de scharnierdelen in het
kader worden afgesteld door ze te draaien. Let erop
dat de scharnieren gelijkmatig worden bijgesteld,
omdat anders de pennen onder spanning komen
te staan en sterke slijtage en krakende geluiden
kunnen optreden. De beide scharnierdelen moeten
altijd met een volle slag van 360° worden aan- of
losgedraaid, omdat ze anders verkeerd staan.
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Zij-instelling
Om het deurblad zijdelings te verstellen, moeten
de scharnierdelen op de vleugel met een schroevendraaier of soortgelijk gereedschap aan- of
losgedraaid worden. Hierdoor wordt het deurblad
zijdelings verschoven. Let erop dat de scharnieren
gelijkmatig worden bijgesteld, omdat anders de
pennen onder spanning komen te staan en sterke
slijtage en krakende geluiden kunnen optreden.
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Werkwjze voor het afstellen van het deurscharnier bj houten/aluminium voordeuren
met onzichtbare scharnieren scharnieren
Alle afstellingen moeten met een torxsleutel T20 of een inbussleutel SW4 worden uitgevoerd!
Het middelste scharnier moet zo worden afgesteld dat er geen spanningen ontstaan!
Voor het afstellen hoeft het deurblad er niet uitgetild worden!
Deurblad inhangen

Deurblad inhangen
Deurblad in de juiste stand brengen en de
scharnierpen onder, boven en in het midden weer
aanbrengen.
Het beste is om bj de onderste scharnierpen te
beginnen. Daarna de bovenste en de middelste pen
zonder spanning in het scharnier steken.
Bj een los geleverd deurblad zjn de
bevestigingsschroeven in het deurkader
gedraaid en moeten worden verwjderd.

De deurscharnieren in een 90°-stand
brengen en het deurblad naar het deurkader
optillen. Let op: wegen veel de elementen!

Scharnieren zonder kantelen in de
gleuven laten zakken en elk scharnier
tjdeljk met een bevestigingsschroef
positioneren.

De overige drie bevestigingsschroeven
per scharnier plaatsen.

Bj het aanbrengen van de scharnierpen op de juiste
uitljning letten. Het afgevlakte deel moet zich binnen
het bereik van de wormschroef bevinden.
Alle wormschroeven weer aandraaien en de afdekdoppen aanbrengen.
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Hoogteverstelling
De scharnieren op het kader zijn aan de achterkant
van een vertanding voorzien. Wanneer alle bevestigingsschroeven (4 per scharnier) met een torxsleutel
T20 ver genoeg worden losgedraaid, dan kan de
vleugel in de hoogte versteld worden. Deur in de
gewenste hoogtestand plaatsen en alle bevestigingsschroeven weer aandraaien. De scharnieren
niet onder spanning zetten om krakende geluiden en
sterke slijtage te voorkomen.

Aanpersdruk instellen
Als de bevestigingsschroeven (4 per scharnier) maar
lichtjes worden losgedraaid, kan de aanpersdruk aan
scharnierzijde op de ingestelde hoogtevertanding
hoger of lager worden ingesteld.
De bevestigingsschroeven van het middelste
scharnier helemaal losdraaien en het bovenste en/
of onderste scharnier afstellen. Alle bevestigingsschroeven weer aandraaien.

Zj-instelling
Om de speling tussen het kader en vleugel aan te
passen, kan het scharnier met een inbussleutel SW4
worden versteld. Hiervoor dienen de bevestigingsschroeven te worden losgedraaid. Per scharnier
moeten twee schroeven worden bijgesteld. De
schroeven afwisselend aan- of losdraaien om spanning op de scharnieren te voorkomen.
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Deurkruk monteren en demonteren
Deurkrukgarnituren PD
De nieuwe generatie Hoppe deurkrukgarnituren wordt door middel van een ingebouwd klemsysteem op de vierkante krukstift bevestigd.

Deurkruk monteren:
Afdekrozet plaatsen en de kruk op de stift
schuiven tot hj vast zit. De deurkruk bljft
met een voorgespannen metalen veer op
de krukstift vastzitten.

Deurkruk demonteren:
1. Het meegeleverde speciale gereedschap in het gat aan de zjkant iets
schuin richting rozet tot aan de aanslag
insteken.

2. Het speciale gereedschap ca. 90°
draaien, het klemsysteem komt los.

3. Deurkruk van de stift aftrekken.
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Deurkrukgarnituren VD20, 21 en 22
De vierkante krukstift van de nieuwe generatie Valli deurkrukgarnituren zet zich met een
ingebouwd spanveer systeem vast in de draagconstructie van de rozetten.

Deurkrukgarnituur VD20 (vanaf KW25/2015)
De deurkruk wordt gemonteerd met een "hoekig" schroefrozet.
(Dezelfde draagconstructie als bj VD10 tot VD16.)

Deurkruk monteren:
Afdekrozet plaatsen en deurkruk met
stift in de opening in het rozet steken
totdat de kruk vastklikt. De deurkruk bljft
middels een voorgespannen veersysteem
vastzitten.

Het rozet van de deurkruk wordt op de draagconstructie gedraaid. De O-ring zorgt voor de klemwerking. Een kraag van 0,4 mm hoog voorkomt krassen op het oppervlak bj het aandraaien van
het rozet (zichtbare spleet na het aandraaien).

Deurkruk demonteren:
1. Het meegeleverde speciale gereedschap van onder in de opening in het
rozet steken.

Aandraaien resp. in de juiste stand zetten met
het speciale gereedschap.
Schuifrichting van het rozet kan na montage
verschillen.

2. Het speciale gereedschap helemaal tot aan de aanslag insteken. Het
gereedschap klikt vast, het klemsysteem
komt los.

3. Deurkruk met stift verwjderen.
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Het schroefrozet kan zonder probleem met een
tang worden losgedraaid.
Het oppervlak van het rozet beschermen!
(Afbeelding: kunststof klemmen, garnituren enz.)
Bj deurkruk/deurkruk moet eerst de inbusbout
worden losgedraaid.
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3.5. Afstelmogeljkheden vensterluiken

Afstand tussen muur en raam verstellen
Het verstellen van de muurafstand gebeurt met LT
60 – 230 mm middels het scharnier.

3. INSTELLINGEN EN AANPASSINGEN

3.6. Insectenwering

Schuifhor
1. Voor het inhangen de schuifhor zo ver omhoog
in de looprail drukken tot het in de onderste looprail
kan worden geplaatst.

Zjdelingse verstelling (hangen van de luiken)
Een zjdelingse verstelling tussen 1,5 en 3 mm is
mogeljk middels de scharnierbussen. Een zjdelingse verstelling via de as is alleen bj een muurafstand
van 190 – 230 mm mogeljk.

2. Hierna het bevestigingsdeel omhoog schuiven en
dit aan beide zjden vastschroeven.

Afstellen van de scharnierhouder

Draaihor

Met de stelschroef moet het luik tegen het aanslagbuffer/muur worden gedrukt en vervolgens de
bovenste klemschroef worden vastgedraaid.

De pennen oplichten om het raam uit te tillen, deze
verwjderen en daarna de raamvleugel naar voren
toe wegnemen.
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4. REINIGING, VERZORGING EN ONDERHOUD
Internorm-producten zjn onderhoudsarm, gemakkeljk schoon te maken en in stand te
houden. Regelmatig onderhoud zorgt dat de waarde van ramen en deuren behouden
bljft en verlengt de levensduur ervan. In Oostenrjk zjn de noodzakeljke maatregelen
in de ÖNORM B 5305 beschreven. De ÖNORM bevat criteria voor de beoordeling van
de staat van het raam alsook aanwjzingen en richtljnen voor het uitvoeren of laten
uitvoeren van onderhoudswerk.
Als u de volgende reinigings-, verzorgings- en onderhoudsaanwjzingen in acht neemt,
zult u altjd plezier van uw Internorm-producten hebben. Voor het behoud van een
vlekkeloos oppervlak, lichtlopend hang- en sluitwerk en goed sluitende afdichtingen
verzoeken wj u de volgende verzorgingstips op te volgen.

4.1. Algemeen
Gebruik voor het schoonmaken geen middelen waarvan u de samenstelling niet kent.
Weet u niet of u het reinigingsmiddel kunt gebruiken, probeer deze dan eerst ut op een
onzichtbare gedeelte.
Houd er rekening mee dat reinigingsmiddelen die een verrassend resultaat zonder
noemenswaardige inspanningen hebben, vaak beschadiging op de lange termjn tot
gevolg hebben.
Onderdelen aan de buitenzjde zjn niet alleen aan weersinvloeden maar ook aan sterke
belasting door rook, uitlaatgassen en agressieve vliegbevuiliging/vliegenpoep blootgesteld. Afzettingen van deze stoffen kunnen in combinatie met regen- en dooiwater het
oppervlak negatief beïnvloeden en het fraaie uiterljk aantasten. Wj adviseren daarom
regelmatig, afhankeljk van de mate van vervuiling, de delen aan de buitenkant schoon
te maken om te voorkomen dat deze afzettingen vast gaan zitten. Hoe eerder het vuil
van het oppervlak wordt verwjderd, des te gemakkeljker is het oppervlak schoon te
maken.

Microvezeldoeken bevatten stoffen en vezeldelen die het oppervlak van glas,
proiel en afdichtingen kunnen aantasten. Microvezeldoeken zjn daarom niet
geschikt voor het schoonmaken van ramen.
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4.2. Beslag
Alle beslagdelen moeten regelmatig op goed vastzitten en op sljtage worden gecontroleerd. Al naar gelang het gebruik moeten de bevestigingsschroeven worden
aangedraaid en beschadigde onderdelen door gekwaliiceerd personeel worden
vervangen.
Daarnaast dienen alle gljvlakken en bewegende beslagdelen ten minste één
keer per jaar te worden gesmeerd (zuurvrj vet of olie). Het beslag mag alleen
met die onderhouds- en reinigingsmiddelen in aanraking komen, die de corrosiebescherming van de beslagdelen niet aantasten.
Bj elektronische componenten van het beslag (zoals de raamvergrendeling of de
stekkerverbinding tussen raamvleugel en kader bj een elektrisch rolluik) dient speciale
aandacht aan het schoonmaken te worden besteed. Deze componenten dienen met
name tjdens de bouwfase maar ook daarna tjdens het gebruik van het raam tegen vuil
te worden beschermd en schoon te worden gehouden om mogeljke storingen in de
signaaloverdracht te voorkomen.
Bj de I-tec vergrendeling worden de hoekoverbrengers met een extra pen (wormschroef) onder de
middelste afdichting vastgezet. Deze pen kan als
gevolg van wisselende belasting bj het vergrendelen
van het raam eventueel via de middelste afdichting
eruit lopen en moet dan met een inbussleutel SW
2,5 weer tot op de bodem van de sponning krachtig
worden ingedraaid, omdat anders het raamkader
kan worden beschadigd.

4.3. Aanwjzingen voor het reinigen van een
glasoppervlak, glasvoeg en glashoek
Vervuilde glasoppervlakken, glasvoegen en glashoeken kunnen met water, spons,
doek enz. worden schoongemaakt en aan het water kunnen in de handel verkrjgbare
glasreinigers zonder schurende bestanddelen worden toegevoegd.
Hardnekkig vuil zoals verf- en teerspatten dienen met spiritus, aceton of wasbenzine te
worden verwjderd. Hierna moet het glasoppervlak nog met water worden schoongemaakt.
Gebruik geen metalen en schurende voorwerpen (bjv. scheermesjes, staalwol, reinigingsvlies enz.)!
96

4. REINIGING, VERZORGING
EN ONDERHOUD

4. REINIGING, VERZORGING
EN ONDERHOUD

Voor het schoonmaken van het glasoppervlak mogen geen alkali-zuur- of
luoridehoudende schoonmaakmiddelen worden gebruikt.
Het glasoppervlak moet met een gepaste afdekfolie beschermd worden tegen
- mortelspatten, vloeibaar cement, onbehandelde beton, vezelcementplaten
- vliegende vonken en laskorrels door sljpschjven
- zuurhoudende gevelreinigers met het juiste afdekfolie worden beschermd.

4.5. Kunststof oppervlakken
Voor het schoonmaken van de kunststof oppervlakken
zjn er twee Internorm onderhoudssets verkrjgbaar. Een
reinigingsmiddel dat speciaal voor het harde PVC-oppervlak
geschikt is en een reinigingsmiddel voor decor uitvoering.
Gebruik vooral geen bjtende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen en mjd direct zonlicht op de vervuilde plaatsen
tjdens het schoonmaken van deze.

4.4. fdichtingen
Alle dichttingen dienen ten minste één keer per jaar schoongemaakt en gesmeerd te
worden om ze in goede staat van werking te houden. Wj adviseren hiervoor
een onderhoudsmiddel voor afdichtingen. Hierdoor bljft de afdichting soepel
en wordt vroegtjdige verminderde werking voorkomen. Let erop dat de
afdichtproielen niet worden beschadigd of met oplosmiddelen in aanraking
komen.
De afdichtingen mogen in de regel alleen met water en eventueel wat afwasmiddel worden schoongemaakt.
Toegestane reiningsmiddelen
•
basische of alkalische schoonmaakmiddelen (zeepoplossingen)
•
mengsels van water en alcohol
Hierbj spelen echter ook de concentratie van het middel, de inwerkingstjd en de
omgevingstemperatuur een rol. Met andere woorden, onder bepaalde omstandigheden kan bj een te hoge concentratie van het schoonmaakmiddel het materiaal worden
aangetast.
Niet-toegestane reinigingsmiddelen
•
Chloorhoudende reinigingsmiddelen of middelen met peroxiden kunnen het materiaal in de loop van de tjd aantasten of doen verkleuren.
•
Oliën, vetten, olie- en vethoudende stoffen en benzine kunnen barsten veroorzaken of tot een leljk uiterljk leiden.
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4.6. Houten oppervlakken bj houten/aluminium
elementen

Intensief
reinigingsmiddel

Decoratief
reinigingsmiddel

Voor het schoonmaken van houten oppervlakken binnenshuis kan het beste een mild
reinigingsmiddel worden gebruikt, zoals verdunde afwasmiddelen of zeepoplossingen.
Omdat houten oppervlakken binnenshuis niet aan verwering (sljtage door regen en
zonlicht) onderhevig zjn, is verven niet noodzakeljk.
Vermjd schurende en bjtende reinigingsmiddelen en reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten. Gebruik uitsluitend zachte poetsdoeken om geen krassen op de
gelakte vlakken te maken.
Glasreinigers bevatten slechts sporen van alcohol en ammoniak. Deze middelen zjn voor
het schoonmaken van glas alsook voor het reinigen van houten ramen geschikt. Droog
de houten proielen na het schoonmaken onmiddelljk met een droge, zachte doek omdat het te lang laten inwerken van alcohol het gelakte oppervlak zachter kan maken.

4.7. Geanodiseerde of gepoedercoate aluminium oppervlakken
Anodiseren en poedercoaten worden beschouwd als uiterst resistente en decoratieve
afwerkingen voor aluminium buitenelementen. Om het decoratieve uiterljk van zulke
elementen tientallen jaren te behouden en de corrosiebelasting te verminderen, dienen
de oppervlakken twee keer per jaar met de juiste reinigings- en onderhoudsmiddelen te
worden behandeld.
Afhankeljk van de mate van vervuiling (sterke verontreiniging) dienen de schoonmaaken onderhoudsintervallen dienovereenkomstig te worden ingekort. Voor het commercieel bereik is reiniging en onderhoud volgens de huidige goederenrichtljnen voor
gevelreiniging (GRM) vereist.
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4.7.1. Voorwaarden en procedure voor het schoonmaken van aluminium oppervlakken
Voorwaarden gerelateerd aan het voorwerp
De oppervlakken mogen niet bj direct zonlicht worden schoongemaakt.
De temperatuur van het oppervlak mag maximaal 25 °C zjn. Voor het schoonmaken
moeten geschikte doeken worden gebruikt die geen krassen achterlaten op het oppervlak. Te hard boenen dient te worden vermeden.

4.7.2. Reinigingsmiddel voor geanodiseerde oppervlakken
Voor het schoonmaken van sterk vervuilde geanodiseerde oppervlakken mogen geen
middelen worden gebruikt die krassen of schuren. Hardnekkig vuil, zoals teer, verf of
soortgeljke verbindingen, kan ook met oplosmiddelen, bjvoorbeeld benzine of een
nitro-verdunning, worden verwjderd (alleen voor plaatseljk reinigen en met een passende nabehandeling). Hierbj dient rekening te worden gehouden met de voor het betreffende middel geldende veiligheids- en gebruiksaanwjzingen. Fdichtingen of gelakte
oppervlakken mogen niet met deze middelen in aanraking komen.

Voorbehandeling
Bj het gebruik van speciale reinigings- of verzorgingsmiddelen dient door voorreiniging
eerst het aanwezige vuil te worden verwjderd. Hiervoor alleen schoon water gebruiken,
eventueel met toevoeging van een kleine hoeveelheid neutrale wasmiddelen (uitsluitend
pH-neutrale reinigingsmiddelen met een pH-waarde tussen 5 en 8), zoals bjvoorbeeld
vaatwasmiddelen in de normaal gebruikeljke verdunning. Deze reinigingsmiddelen
mogen niet warmer dan 25 °C zjn. Geen stoomreinigers gebruiken.
Reiniging
Bj sterkere vervuiling dient een Eloxal Polish of een Powder Polish reinigingsmiddel te
worden gebruikt dat tevens als onderhoud dient. Dit vormt een beschermende laag
op het oppervlak van geanodiseerde of gecoate aluminium onderdelen die gedurende
langere tjd een vuil- en waterafstotende werking heeft. Deze verzorgende behandeling
dient echter van tjd tot tjd te worden herhaald.
Eloxal Polish reinigingsmiddel voor geanodiseerde aluminium oppervlakken
Powder Polish reinigingsmiddel voor gepoedercoate aluminium oppervlakken
Deze reinigingsmiddelen mogen pas na voorreiniging worden gebruikt.
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4.7.2.1 Verzorgingsmiddelen voor geanodiseerde oppervlakken

4.7.3.1 Onderhoudsmiddel voor gepoedercoate oppervlakken

Eloxal Polish reinigingsmiddel
Dit reinigings- en onderhoudsmiddel is een verzorgingsmiddel op emulsiebasis.

Powder Polish reinigingsmiddel
Dit reinigings- en onderhoudsmiddel is een verzorgingsmiddel op emulsiebasis.

Toepassingsgebied
Eloxal Polish is geschikt voor vervuilde geanodiseerde oppervlakken van aluminium die om decoratieve redenen meerdere keren per jaar moeten worden
schoongemaakt.
Verwerkingstips
Het product vóór gebruik schudden. Met een zachte doek het Eloxal Polish
reinigingsmiddel dun en over een groot vlak verdelen. Verschillend vuil en ook donker
geanodiseerde delen dienen door poljstbewegingen een mooi egaal uiterljk te worden
gegeven.
4.7.3. Reinigingsmiddel voor gepoedercoate oppervlakken
Zure en alkalische reinigingsmiddelen en reinigingsmiddelen met oplosmiddelen tasten
het oppervlak van de poedercoating aan en mogen net zo min als schurende of krassende reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Voor het verwjderen van hardnekkig, vet of vettig vuil adviseren wj aromaatvrje reinigingsbenzine of isopropylalcohol (IPA). Deze mag maar kort inwerken en dient met
schoon water te worden nagespoeld.
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Toepassingsgebied
Powder Polish is geschikt voor nieuw ingebouwde gecoate vlakken na
voorreiniging en voor verschillend vuil op gepoedercoate aluminium delen
die om decoratieve redenen meerdere keren per jaar moeten worden
schoongemaakt.
Gebruiksaanwjzing
Het product vóór gebruik goed schudden.
Met een zachte doek het Powder Polish reinigings- en verzorgingsmiddel dun en over
een groot vlak verdelen. Lichte vervuilingen en ook donker gecoate delen dienen door
poljstbewegingen een mooi egaal uiterljk te worden gegeven.
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4.8. Reinigingsaanwjzigingen voor roestvrj staal

4.10. Bjzondere waarschuwingen voor houten/aluminium elementen

Roestvrj staal wordt in de eerste plaats in de bouw toegepast wanneer esthetische en
hygiënische overwegingen een belangrjke rol spelen.

Het natuurljke materiaal hout probeert zich altjd aan de vochtigheid van zjn omgeving
aan te passen. Dit gedrag is tjdens de hele levensduur van levende boom tot verwerkt
hout hetzelfde. U dient uw ramen met name te beschermen tjdens de bouwfase vanwege de hoge vochtigheid op de bouw, vooral op bouwplaatsen tjdens de winter, waar
grote hoeveelheden water voor pleister- en metselwerken in gesloten bouwwerken
aanwezig zjn. U dient dan ook tjdens de bouwfase voor voldoende ventilatie te zorgen. Bj een te hoge luchtvochtigheid gedurende langere tjd kan door het uitzetten van
houten proielen ernstige schade aan de hoekverbindingen en het oppervlak ontstaan.

Omdat het niet uit te sluiten is dat vlieg- of contactroest zich op het oppervlak afzet,
leidt dit vaak tot de misvatting dat roestvrj staal roest.
Het wordt aanbevolen de oppervlakken bj zichtbare vervuiling of corrosievorming met
in de handel verkrjgbare roestvrjstaalreinigers te behandelen. Deze zjn in de betreffende speciaalzaken verkrjgbaar.

4.9. Verzorging en onderhoud van de I-tec ventilator
De ventilator dient regelmatig gecontroleerd en onderhouden te worden. Vuil op het
apparaat verwjderen en controleren of de klembouten goed vastzitten. De ventilator
door proefdraaien testen. Onderhoud en reparatie van delen in het ventilatorhuis mag
uitsluitend door gekwaliiceerd personeel worden uitgevoerd. Het openmaken van het
ventilatorhuis onder de afdekking heeft het verlies van de garantie en vrjwaringsrechten
tot gevolg.
Voor het schoonmaken van de delen van het ventilatorhuis dient een zachte, licht
bevochtigde doek te worden gebruikt. Om beschadiging van het oppervlak te voorkomen, mogen voor het schoonmaken geen bjtende chemicaliën, agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelhoudende middelen worden gebruikt. De ventilator permanent
tegen water en vuil beschermen.
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Temperatuur van het oppervlak (°C)

Niet alleen de kamertemperatuur en de luchtvochtigheid bepalen de behaagljkheid van
een vertrek.
Ook het temperatuurverschil tussen de lucht en de ruimte omsluitende oppervlakken
en de daaraan gepaard gaande stralingsasymmetrie en luchtverplaatsing (luchtcilinder)
dragen daaraan bj.

De minimale zuurstofbehoefte van de mens bedraagt ongeveer 1,8 m3/h per persoon.
Voor de afvoer van verontreinigende stoffen en geuren is de noodzakeljke behoefte aan
verse lucht 10 tot 25 m3/h per persoon.
De voor de afvoer van het vocht benodigde toevoerlucht is afhankeljk van de hoeveelheid geproduceerd vocht, het binnenklimaat, het buitenklimaat en de grootte van de
ruimte.
In woon- en werkruimten wordt door de gebruikers waterdamp geproduceerd. De
waterdamp in de omgeving is afkomstig van de uitgeademde lucht van de in de ruimte
aanwezige personen, van de verdamping van gietwater voor planten, van baden, douchen, koken enz.

Uitgeademde lucht:
1–2 liter water per dag

Baden, wassen, de was
doen, planten water geven: tot 3 liter water per
dag voor een huishouden
van 3 personen

Koken:
tot 2 liter water per dag
voor een huishouden van
3 personen

De luchtvochtigheid neemt
nog verder toe wanneer
in de woning wasgoed te
drogen wordt opgehangen.

Kamertemperatuur (°C)
Voorbeeld: bj een temperatuur van het wandoppervlak van 18 °C en een binnentemperatuur van 20 °C voelt de mens zich prettiger dan bj een wandtemperatuur van
15 °C en een binnentemperatuur van 24 °C. Dit betekent dat het temperatuurverschil
tussen de lucht in het vertrek en de omringende vlakken niet meer dan 2 °C mag
bedragen.
In ruimten met relatief grote temperatuurverschillen tussen wanden en lucht koelt de
warme lucht de wanden af en zakt naar de vloer waar zich een koude luchtlaag vormt.
Deze aanhoudende luchtbeweging geeft de indruk dat "het tocht" (luchtcilinder).
Daarom is het van belang aandacht te schenken aan een goede thermische isolatie van
de omringende vlakken!
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Hoeveel waterdamp er kan ontstaan, is in de volgende situatie te zien.
Voor een huishouden van 3 personen komt dit per maand neer op ongeveer 180 liter,
wat overeenkomt met meer dan een badkuip vol water.
Als er door ventilatie onvoldoende lucht wordt afgevoerd, neemt het vochtgehalte in de
binnenlucht toe en dit kan weer tot condensatie en de hieraan verbonden schimmelvorming leiden.
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Ventileren – maar dan goed!

Waar moet ik op letten:

Internorm ramen bezitten een zeer goede thermische isolatie en goede afdichting.
Dit voorkomt hinderljke tocht, bespaart verwarmingsenergie en houdt storend lawaai
buiten. Maar dit betekent wel dat er bewuster geventileerd moet worden.

De uitwisseling van lucht via de voegen bj gesloten ramen is onvoldoende voor een
afdoende vochtafvoer en de hygiënisch noodzakeljke aanvoer van verse lucht.

Een goede ventilatie is daarbj van doorslaggevend belang. Ventileren zorgt voor een
constante aanvoer van zuurstof voor de in te ademen lucht en afvoer van verontreinigingen die zich bj onvoldoende ventilatie in de binnenlucht ophoopt. Daarnaast wordt
met een goede ventilatie condensvorming voorkomen en dus ook schimmelvorming.

Welke soorten ventilatie zjn er?
Natuurljke ventilatie:
Ventilatie bj gesloten ramen en deuren door een ondichte gebouwschil.

Continue ventilatie:
Bj permanent op een kier openstaand raam door spleetventilatie of
door kipbeslag.

Meermaals kort en link ventileren:
Ventileren door tegenover elkaar openstaande ramen.

Afhankeljk van het verbruik en de hoeveelheid geproduceerd vocht is het zinvol de
benodigde uitwisseling van lucht door continue ventilatie of meermaals kort en link
luchten zeker te stellen.
Vochttransport binnen de woning in koudere ruimten dient zoveel mogeljk te worden
voorkomen. Is dit niet mogeljk, dan dient hiermee voor de ventilatie rekening te worden
gehouden.
In ruimten met open vuur (geiser, open haard, oliekachel, gasfornuis enz.) moet een
constante luchttoevoer gegarandeerd zjn.
Bouwvocht leidt tot een hogere belasting van de raamproielen. Om beschadiging van
het oppervlak of uitzetten van houten proielen te voorkomen, moet voor afdoende
ventilatie worden gezorgd!
Onder extreme omstandigheden, zoals die zich bjvoorbeeld bj vochtige ruimten,
overdekte zwembaden of ruimten met chemische belasting voordoen, kunnen hiervoor
speciaal ontworpen verwarmings- en ventilatiesystemen noodzakeljk zjn.

Het wordt aanbevolen meerdere keren per dag gedurende 5 minuten link te luchten.
Dit is het meest effectief wanneer de ruimten geventileerd worden met tegenover elkaar
openstaande ramen.
Door meerdere keren per dag kort en link te luchten wordt de gewenste luchtvervanging en afvoer van vocht bereikt terwjl ditgeen invloed heeft op de behaagljkheid. De
binnentemperatuur daalt wel enkele minuten maar de warmteopslag in wanden, plafond en vloer koelt in deze tjd slechts mininaal af. De verse lucht wordt snel verwarmd
en het energieverlies is minimaal.
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7.1. Toepassingsgebied/begripsdeinitie
Internorm verbindt zich tegenover de eindklant (eindverbruiker) voor de onder punt 7.3. genoemde
producten tot een fabrieksgarantie overeenkomstig de volgende garantievoorwaarden.

7.2. Verhouding tot de wetteljke bepalingen
Deze garantie doet geen afbreuk aan de wetteljke vrjwaringsrechten.

7.3. Omvang en duur van de garantie
(materiële en temporele werkingssfeer)
De garantie geldt uitsluitend voor de volgende producten en perioden:
10 jaar garantie op weerechtheid tegen onnatuurljke kleurveranderingen en tegen scheurvorming
van oppervlakken van witte raam en deurproielen van kunststof, met uitzondering van versteknaden. Bj het testen van de weerechtheid mag de kleurverandering na een testprocedure volgens
DIN EN 513 niet groter zjn dan die van niveau 3 van de grjsschaal volgens DIN EN 20105-A02.
Voor veranderingen in het uiterljk van oppervlakken als gevolg van vervuiling wordt geen garantie
gegeven.
10 jaar garantie op weerechtheid tegen onnatuurljke kleurveranderingen en tegen scheurvorming
van oppervlakken aan de binnenzjde van foliegecoate raam en deurproielen van kunststof, met
uitzondering van versteknaden. Bj het testen van de weerechtheid mag de kleurverandering na
een testprocedure volgens DIN EN 513 niet groter zjn dan die van niveau 4 van de grjsschaal volgens ISO 105-A02. Voor veranderingen in het uiterljk van oppervlakken als gevolg van vervuiling
wordt geen garantie gegeven.
10 jaar garantie op weerechtheid tegen onnatuurljke kleurveranderingen en tegen scheurvorming
van oppervlakken aan de binnenzjde van foliegecoate raam en deurproielen van kunststof, met
uitzondering van versteknaden. Bj het testen van de weerechtheid mag de kleurverandering na
een testprocedure volgens DIN EN 513 niet groter zjn dan die van niveau 4 van de grjsschaal volgens ISO 105-A02. Voor veranderingen in het uiterljk van oppervlakken als gevolg van vervuiling
wordt geen garantie gegeven.
10 jaar garantie op weerechtheid tegen onnatuurljke kleurveranderingen en tegen scheurvorming
van oppervlakken van geanodiseerde of gepoedercoate raam en deurproielen van aluminium.
De minimale restglans is de volgens DIN EN ISO 2813 opgegeven glansgraad en dient ten minste
30% van de oorspronkeljke waarde te bedragen. Uitgesloten van de garantie is corrosie van het
oppervlak als gevolg van omgevingsinvloeden, zoals bj het plaatsen van raam- en deurelementen
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in de nabje omgeving van de zee (zilte lucht), wegen met strooizout of door de zware industrie
verontreinigde lucht.
Voor veranderingen in het uiterljk van oppervlakken als gevolg van vervuiling wordt geen garantie
gegeven. De garanties gelden uitsluitend voor oppervlakken die in de Internorm aluminium
kleurenwaaier, in de Internorm RAL-kleurenwaaier of in de Internorm hirest-kleurenwaaier zjn
opgenomen.
10 jaar garantie op condensatie tussen het bj isolatieglas. Voor de algemene visuele testmethode
voor isolatieglas van spiegelglas geldt de richtljn van de Landeljke Vakvereniging van Glazeniers
(Bundesinnungsverbandes des Glaserhandwerkes) gevestigd te Hadamar of Ö-norm B3738.
Uitgesloten is condensatie aan beide kanten bj enkelvoudig glas of aan de binnen- en/of de
buitenzjde aanlopen bj isolatieglas. Deze condensatie is van fysische aard en kan onder bepaalde
klimatologische omstandigheden optreden.
10 jaar garantie op de verljming van ramen met gekleefde kleinhouten.
10 jaar garantie op de functionaliteit van de samengestelde materialen van hout, thermoschuim en
aluminium proielen in alle Internorm houten/aluminium raamsystemen met inachtneming van de
Internorm installatie- en onderhoudsrichtljnen.
10 jaar garantie op de functionaliteit van de verljming en dichtingen van isolatieglas met de
proielen bj alle Internorm houten/aluminium raamproielen met inachtneming van de Internorm
montage- en onderhoudsrichtljnen.
5 jaar garantie bj PVD-gecoate voordeurkrukken tegen corrosie, wanneer er geen sprake is van
mechanische beschadigingen.
5 jaar garantie op weerechtheid tegen onnatuurljke kleurveranderingen en tegen scheurvorming
van oppervlakken van deurpanelen. Voor veranderingen in het uiterljk van oppervlakken als gevolg
van vervuiling wordt geen garantie gegeven.
3 jaar garantie op weerechtheid tegen onnatuurljke kleurveranderingen en tegen scheurvorming
van oppervlakken bj rolluikproielen van kunststof. Bj het testen van de weerechtheid mag de
kleurverandering na een testprocedure volgens DIN EN 513 niet groter zjn dan die van niveau 3
van de grjsschaal volgens DIN EN 20105-A02. Voor veranderingen in het uiterljk van oppervlakken als gevolg van vervuiling wordt geen garantie gegeven.
3 jaar garantie op weerechtheid tegen onnatuurljke kleurveranderingen en tegen scheurvorming
van oppervlakken van geanodiseerde of gepoedercoate rolluiken- en jaloezieproielen van aluminium. De minimale restglans is de volgens DIN EN ISO 2813 opgegeven glansgraad en dient ten
minste 30% van de oorspronkeljke waarde te bedragen. Uitgesloten van de garantie is corrosie
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van het oppervlak als gevolg van omgevingsinvloeden, zoals bj het plaatsen van ramen- en deurelementen in de nabje omgeving van de zee (zilte lucht), wegen met strooizout of door de zware
industrie verontreinigde lucht. Voor veranderingen in het uiterljk van oppervlakken als gevolg van
vervuiling wordt geen garantie gegeven.
3 jaar garantie op de functionaliteit van raam en deurbeslag met inachtneming van de Internorm
montage- en onderhoudsrichtljnen.
30 jaar garantie vanaf bouwjaar 1999
Verder geeft Internorm de garantie dat Internorm producten herhaaldeljk door onze vakmensen
zodanig kunnen worden gerepareerd (originele onderdelen niet verplicht) dat de volledige functionaliteit voor een periode van 30 jaar wordt gewaarborgd of behouden bljft. Dit echter onder de
voorwaarde dat de constructie (= kader en vleugel) niet beschadigd is. Deze termjn van 30 jaar
gaat in op de productiedatum van Internorm. De prestaties die noodzakeljk zjn voor het behoud
van de functionaliteit, de gebruikte materialen, arbeidsloon etc. zullen in rekening worden gebracht
op basis van de geldende tarieven.

§ 2 Omvang en hoogte van de garantieverlening
(1) De garantie omvat alle noodzakeljke reistjden, materiaal- en arbeidskosten alsook andere
bjkomende kosten van Internorm. De garantie bestaat uitsluitend naar keuze van Internorm
uit het volledig of gedeelteljk vervangen van het product of het uitvoeren van werkzaamheden
ter verbetering of reparatie. Verdere gevolgschade en kosten vallen niet onder de garantie
(bjv. door de klant aangebrachte opschriften op onder de garantie te vervangen glaselementen
worden niet vergoed; evenmin wordt een vergoeding gegeven voor verlies van inkomsten, van
winstderving en voor het niet kunnen gebruiken van de ruimten waar de werkzaamheden onder
garantie worden uitgevoerd). De garantieverlening wordt franco (t)huis geleverd.
Op uitverkoopelementen, die op de Internorm-factuur als afgehandeld zjn aangetekend, is de
garantie niet van toepassing.
(2) De garantieverlening beperkt zich in elk geval maximaal tot de hoogte van de oorspronkeljk
betaalde aankoopprjs. Montagekosten, derving van huur, vervanging, extra kosten vanwege
stelling, verzending en afvoer, enz. of andere claims, waaronder claims van derden, maken
principieel geen deel uit van deze garantieovereenkomst en worden niet door Internorm vergoed.

7.4. Voorwaarden voor aanspraak op de garantie

§ 3 Aanvang van de garantie

Voorwaarde voor de onder punt 7.3. nader beschreven garantieclaims is dat de Internorm montage- en onderhoudsrichtljnen zjn gevolgd, de inbouw/montage van de Internorm producten
vakkundig en correct is uitgevoerd en de aanwjzingen met betrekking tot de bediening, reiniging,
onderhoud en verzorging in acht zjn genomen.

De in het garantiecertiicaat vermelde perioden beginnen bj koop-/werkovereenkomsten in
principe op de dag dat de goederen worden afgeleverd. Wanneer de montage door een erkende
partner van Internorm wordt uitgevoerd, gaat de garantietermjn echter in na voltooiing van de
montagewerkzaamheden (volgens de bedrjfsgegevens van de Internorm-partner).

§ 1 Voorwaarde voor de garantieverlening
(1) Voorwaarde voor een beroep op de garantie is dat alle geleverde goederen bj ontvangst grondig zjn gecontroleerd.
(2) Gebreken dienen ongeacht hun aard altjd na ontvangst van de goederen aan uw Internorm-partner te worden gemeld. In geval van gebreken dienen deze ongeacht hun aard
gemeld te worden en voor hervatting van de inbouwwerkzaamheden is de uitdrukkeljke
toestemming van de Internorm-partner vereist.
(3) De garantieclaims dienen door de eindklant onmiddelljk en op zjn laatst binnen de genoemde
termjnen in de garantiecertiicaten te worden ingediend. Indien dit niet gebeurt, dan wordt
de garantieclaim niet geaccepteerd. Het beroep op de garantie dient in eerste plaats bj de
Internorm-partner te worden ingediend, die de goederen aan de klant heeft geleverd. Als dit
laatste niet mogeljk is, dient de garantieclaim bj de Internorm vestiging in het betreffende land
te worden ingediend. Garantieclaims dienen schrifteljk te worden ingediend.
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§ 4 Uitsluiting van de garantie
(1) De garantie vervalt wanneer de oppervlakschade door opzet of uit onachtzaamheid is veroorzaakt of het gevolg is van nalatigheid van het noodzakeljke onderhoud. Dit geldt met name
voor sterke of hardnekkige vervuiling die moeiljk te verwjderen is.
(2) De garantie vervalt ook wanneer schade of storingen in de werking het gevolg zjn van ondeskundige montage of van andere delen van het gebouw (bjv. dakconstructie, verzakking van
het bouwwerk).
(3) De garantie komt verder te vervallen bj ondeskundige inbouw/montage of onderhoud, d.w.z.
niet conform de montage- en gebruikershandleidingen van Internorm of volgens de oficiële
regels van de techniek, en bj een verkeerd gebruik.
(4) Eveneens van de garantie uitgesloten zjn alle gevallen van overmacht, zoals bjvoorbeeld
staking, oproer, natuurrampen, oorlog enz.).
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7.5. Opmerkingen bj de montage

Aanlopen van glasoppervlakken:

Alle beslagvarianten zjn voor ijnafstelling uitgerust. Deze ijnafstelling dient als onderdeel van de
montagewerkzaamheden door het installatiebedrjf te worden uitgevoerd. De Internorm montageen instelrichtljnen dienen in ieder geval, en in het bjzonder bj zelfmontage, te worden gevolgd.

Onder bepaalde omstandigheden kan zich bj isolatieglas op het buitenste glasoppervlak aan de
binnen- of buitenzjde condens (aanlopen) vormen. Bj isolatieglas met een zeer hoge thermische
isolatie kan zich ook tjdeljk aan de weerzjde van het glasoppervlak condens vormen, wanneer
het vochtgehalte in de buitenlucht (relatieve luchtvochtigheid buiten) zeer hoog is en de temperatuur van de lucht hoger is dan de temperatuur van het glasoppervlak. Bj extreme temperatuurverschillen kan zelfs jsvorming niet worden uitgesloten. Het afdekken (bjv. met rolluiken, dakuitbouwen enz.) van raam en deurelementen kan dan een oplossing zjn.

Naderhand noodzakeljke afstel- en onderhoudswerkzaamheden of productwjzigingen dienen in
rekening te worden gebracht.
Montagefouten en de hieruit voortvloeiende foutieve werking dienen uitsluitend door het betreffende installatiebedrjf te worden behandeld en vallen niet onder de garantie van Internorm.

7.6. Technische beperkingen van de garantie
De garantie geldt voor zover de in de betreffende technische normen en standaarden gebruikeljke belastingen niet worden overschreden. Bj een ongewoon gebruik van het product vervalt de
garantie in zjn geheel.
De hierboven vermelde garantie heeft uitsluitend betrekking op het speciieke element. Wanneer twee of meerdere afzonderljke elementen tot één raam- of deurvlak worden verbonden, is
hiervoor uitdrukkeljk toestemming van Internorm vereist. Iedere aanspraak op de garantie komt
echter te vervallen wanneer de verbinding van afzonderljke elementen niet vakkundig en correct is
uitgevoerd of niet overeenkomt met de technische normen.

Het aanlopen van het glas bj ramen met geïntegreerde zonwering is van de garantie uitgesloten,
vanwege het feit dat om fysische redenen onder bepaalde klimatologische omstandigheden zich
condens kan vormen of de tussenruimte van het glas
(waarin zich de optionele zonwering bevindt) kan beslaan.
Het vochtwerend vermogen van de glasoppervlakken aan de buitenzjde van het isolatieglas kan
bjvoorbeeld door afdrukken van rollen, vingers, etiketten, papierweefsel, vacuümzuigers, kitresten,
egaliseermiddelen, gljmiddelen of door milieu-invloeden verschillend zjn. Bj natte glasoppervlakken door condens, regen of schoonmaakwater kan het verschil in vochtgehalte zichtbaar worden.
Dergeljke aftekeningen vormen derhalve geen

Beschadiging van het oppervlak, die veroorzaakt is door agressieve of schurende reinigingsmiddelen, zjn van de garantie uitgesloten. Internorm adviseert het regelmatig schoonmaken met de
Internorm onderhoudsproducten.
Veranderingen van het oppervlak als gevolg van chemische reacties, bjvoorbeeld door zinkdeeltjes, uitspoeling van gevels (eterniet, e.d.) en eterniet vensterbanken op witte kunststof proielen,
op poedergecoate of geanodiseerde oppervlakken vallen niet onder de garantie.
Voor veranderingen in het uiterljk van oppervlakken, die door vervuiling veroorzaakt zjn, wordt
geen garantie gegeven.
Kleurveranderingen gerelateerd aan de plaats van inbouw tussen elementen die aan weersinvloeden zjn blootgesteld (bjv. zuidzjde) en elementen in beschermde omstandigheden (bjv. noordzjde) maken geen deel uit van de garantie.
In het geval van houten elementen wordt er nadrukkeljk op gewezen dat bjtende reinigingsmiddelen (ammoniakhoudende, alcoholhoudende alsook bjtende en schurende reinigingsmiddelen) het
houten oppervlak aantasten. Houten elementen moeten regelmatig op beschadiging (hagelschade, natuurljke barsten in het hout, krassen enz.) worden gecontroleerd en, indien nodig, snel
volgens de Internorm onderhoudsaanwjzingen worden hersteld.
De oppervlakgarantie geldt niet voor het montagemateriaal.
De afzetting van stof, stuifmeel, vuil enz. op afdichtingen, proielen en glasoppervlak in combinatie
met vocht leidt tot de vorming van micro-organismen en daardoor tot schimmelvorming. Dit is een
natuurljk proces en geen kwaliteitsdefect. Schimmelvorming is daarom van garantie uitgesloten.
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Garantie

Op weerechtheid tegen onnatuurljke kleurveranderingen en tegen
scheurvorming van oppervlakken van witte venster- en deurproielen
van kunststof, met uitzondering van versteknaden.

·

Op weerechtheid tegen onnatuurljke kleurveranderingen en tegen
scheurvorming van oppervlakken aan de binnenzjde van foliegecoate
venster- en deurproielen van kunststof, met uitzondering van
versteknaden.

·

Op weerechtheid tegen onnatuurljke kleurveranderingen en
tegen scheurvorming van oppervlakken van geanodiseerde of
gepoedercoate venster- en deurproielen van aluminium.

10
JAAR

Garantie

·

5

·

Tegen aanlopen tussen de ruiten bj isolatieglas.

·

Op de functionaliteit van de samengestelde materialen van hout,
thermoschuim en aluminium proielen in alle Internorm houten/
aluminium venstersystemen met inachtneming van de Internorm
installatie- en onderhoudsrichtljnen.

·

Op de functionaliteit van de verljming en afdichting van isolatieglasruiten met de venstersproielen bj alle Internorm houten/aluminium
venstersystemen met inachtneming van de Internorm montageen onderhoudsrichtljnen.

·

Op de verljming van raamstjlen.

·

Bj PVD-gecoate huisdeurhandgrepen tegen corrosie, wanneer
er geen sprake is van mechanische beschadigingen.

·

Op weerechtheid tegen onnatuurljke kleurveranderingen en
tegen scheurvorming van oppervlakken van deurpanelen. Voor
veranderingen in het uiterljk van oppervlakken als gevolg van
vervuiling wordt geen garantie gegeven.

·

Op weerechtheid tegen onnatuurljke kleurveranderingen en tegen
scheurvorming van oppervlakken bj rolluikproielen van kunststof.

·

Op weerechtheid tegen onnatuurljke kleurveranderingen en
tegen scheurvorming van oppervlakken van geanodiseerde of
gepoedercoate rolluiken- en jaloezieproielen van aluminium.

·

Op de functionaliteit van venster- en deurbeslag met inachtneming
van de Internorm montage- en onderhoudsrichtljnen.

JAAR

Garantie

3
JAAR

Waarborg

30
JAAR

Verder geeft Internorm de garantie dat Internorm producten herhaaldeljk door onze vakmensen zodanig kunnen worden gerepareerd
(originele onderdelen niet verplicht), dat de volledige functionaliteit
voor een periode van 30 jaar wordt gewaarborgd of behouden bljft.
Dit echter onder de voorwaarde dat de kozjnconstructie (= kozjn
en vleugel) niet beschadigd is. Deze termjn van 30 jaar begint op de
productiedatum. De prestaties die noodzakeljk zjn voor het behoud
van de functionaliteit, de gebruikte materialen, arbeidsloon etc. zullen
in rekening worden gebracht op basis van de geldende tarieven.
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WJ WENSEN U VEEL PLEZIER MET UW NIEUWE
RAMEN EN DEUREN VAN INTERNORM.
Met de kwaliteitsproducten van Internorm hebt u een goede keus gemaakt.
Wij willen u nogmaals bedanken voor uw vertrouwen. Mocht u nog vragen hebben die in deze handleiding niet beantwoord
zijn, neem dan contact op met Internorm-Fenster via het gratis telefoonnummer:

00800/11 111 111
Of stuur ons een e-mail: ofice@internorm.com
Meer informatie vindt u ook op www.internorm.com

