LINDHS BARNSÄKERHET
enligt EN 13120 för rullgardiner

Barnsäkerheten gäller våra modeller 832, 833, 834, 932 och 933 vilka manövreras med kulkedja.
Lindhs standard är en ändlös kulkedja med nedhäng 60 cm. Det medför en lägsta installationshöjd på 210
cm. Maximala tillåtna manövreringslängden enligt EN 13120 med ändlös kulkedja är installationshöjden
minus 150 cm (210 cm – 150 cm = 60 cm).
Alternativa lösningar, vilket anges vid beställning:
• Ändlös kulkedja med nedhäng 40 cm för lägsta installationshöjd 190 cm. Artikel: R9036.
• Ändlös kulkedja med nedhäng 100 cm för lägsta installationshöjd 250 cm. Artikel: R9038.
• Kulkedja med delbar koppling där maximala tillåtna manövreringslängden enligt EN 13120 är installationshöjden minus 60 cm.
• Ändlös kulkedja med nedhäng 120 cm och delbar koppling, vilket ger en lägsta installationshöjd
på 180 cm. Artikel: R9035.
• Kulkedja med fast kedjelås kan beställas med nedhäng anpassat efter installationshöjden. Maximala
tillåtna manövrerings längden enligt EN 13120 med ändlös kulkedja och kedjelås är installationshöjden
minus 150 cm.
• Skall produkten monteras i lokaler, vilka det är osannolikt att barn kommer att ha tillgång till
(kontor, fabriker...), gäller inte kraven enligt EN 13120. Detta skall anges vid beställning och då är det
fritt att anpassa kulkedjans nedhäng och typ av kedjeskarv.
• Vid alla typer av kulkedjor skall den kedjesträckare som medföljer monteras enligt EN 13120.
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Kedjesträckare

Ändlös kulkedja

Kulkedja med fast kedjelås

Kulkedja med delbar koppling

FAKTA
TYP

LÖSNING

MANÖVRERING

BARNSÄKERHET

PRODUKTENS

INSTALLATIONSHÖJD

HÖJD

SPECIFICERAD

Ändlös kulkedja delbar Kedjesträckare
–
					

Ändlös kulkedja delbar Kedjesträckare
–
					

Ändlös kulkedja
Kedjesträckare
–
					

LÄNGD PÅ
MANÖVRERING

Ja

Installationshöjd -60 cm

Nej

2/3 av produktens höjd

Ja

Installationshöjd -150 cm

Nej

Produktens höjd -150 cm

Ja

Installationshöjd -150 cm

Nej

Max 100 cm

Fjäderspända rullgardiner, manövrering med snäckväxel eller motoriserade rullgardiner berörs inte av de nya reglerna.
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