Bezpieczeństwo

Systemy
zabezpieczeń
mechanicznych
do różnych klas
odporności antywyważeniowej okna

Bezpieczeństwo
Okucie Roto NT już w wersji
podstawowej zapewnia wysoki
poziom zabezpieczeń antywyważeniowych, efektywnie przeciwdziałających włamaniom. System ten
pozwala na indywidualne łączenie
w obwodzie okucia dodatkowych
mechanicznych i elektronicznych
elementów zabezpieczających.
Grzybkowe rolki ryglujące
w połączeniu z zaczepami antywyważeniowymi zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia antywłamaniowego
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Twój specjalista w dziedzinie okien:

Regulacja* i konserwacja

Roto NT Designo

Modułowy system okuć Roto NT

Technologia okien i drzwi

Konserwacja

Konserwacja
Twoje okno wyposażone jest w wysokiej jakości oryginalne okucia
Roto NT. Oznacza to komfort
obsługi, niezawodność działania
i trwałość okien na lata. Regularne
smarowanie** (co najmniej raz
w roku) wszystkich istotnych
z punktu widzenia funkcjonalności
elementów okucia na skrzydle
i ościeżnicy zapewnia lekkie działanie okna i ochronę okucia przed
przedwczesnym zużyciem. Ponadto należy regularnie sprawdzać
stabilność połączeń śrubowych
i niezwłocznie dokręcać poluzowane lub wymienić pęknięte wkręty.

** Należy stosować
wyłącznie smar lub
olej maszynowy bez
zawartości żywic
i kwasów.

Regulacja* strony zawiasowej NT Designo

Okna i drzwi balkonowe z PVC i drewna
strona zawiasowa Designo
Regulacja w poziomie
na zawiasie dolnym

na rozwórce

±2 mm
+2 mm
-1,5 mm

Regulacja w pionie
na zawiasie dolnym

+2 mm
-1 mm

Regulacja docisku
na zawiasie dolnym

na rozwórce

±0,5 mm

±0,5 mm

Uwaga*
Regulację okuć Roto przeprowadzać
może wyłącznie wykwalifikowany personel.
Wszelkie usterki powstałe w wyniku błędnej
regulacji skutkują utratą gwarancji.

klucz imbusowy
sześciokątny 4 mm
208 609

Regulacja* strony zawiasowej NT K i NT E5

Okna i drzwi balkonowe z PVC

Okna i drzwi balkonowe z drewna

strona zawiasowa K

strona zawiasowa E5

Regulacja w poziomie
na ramieniu rozwórki

Regulacja w poziomie
na ramieniu rozwórki

+3
−2

+3
−2

+2,5 −2,0

+3
−2

±1

±2

,0
±2

+3
−2

±2

,0

,0

Regulacja docisku
na ramieniu rozwórki

Regulacja docisku
na ramieniu rozwórki

+2,5 −2,0

−2,0 +2,5

±1

Regulacja w pionie i poziomie
na zawiasie dolnym

−2,0 +2,5

Regulacja w pionie i poziomie
na zawiasie dolnym

−2,0 +2,5

±1

±1

±2

,0

,5

±0

±2

,0

+2,5 −2,0

Regulacja docisku
na zawiasie dolnym

−2,0 +2,5

klucz imbusowy sześciokątny
4 mm
208 609

klucz imbusowy sześciokątny
2,5/4±mm
2,0
230 764

±0,5
,5

±0

±2

,0

Regulacja* rolek ryglujących E i P

Regulacja docisku Widok z boku
skrzydła / mm

Rodzaj rolki Kierunek

Narzędzia

Rolka E

90°

90°

+/–
0,8 mm
208 609

Rolki ryglujące E
czop z regulacją
docisku skrzydła

Rolka P

90°

90°

+/–
0,8 mm
208 609

Rolki ryglujące P
grzybek antywyważeniowy z regulacją
docisku skrzydła

Uwaga*
Regulację okuć Roto przeprowadzać
może wyłącznie wykwalifikowany personel.
Wszelkie usterki powstałe w wyniku błędnej
regulacji skutkują utratą gwarancji.

Regulacja* rolki ryglującej V

Regulacja docisku Regulacja
skrzydła / mm
w pionie/mm Widok z boku

Rodzaj rolki Kierunek

Narzędzia

Rolka V
Pozycja
podstawowa

0 = Pozycja
podstawowa

+/–
0,8 mm
90°

+/–
0,2 mm

90°

– 0,8 mm
maks.
regulacja
+ 0,8 mm
maks.
regulacja

+/–
0,4 mm
180°

180°

+/–
0,8 mm
270°

+/–
0,6 mm

270°

+/–
0,8 mm
360°

360°

Klucz
do regulacji
rolek V NT

258 191

Rolki ryglujące V
grzybek antywyważeniowy z regulacją
w pionie i docisku
skrzydła

