Informacja o produkcie
Roto NT/NX
Zmiana budowy zasuwnic - brak otworu pod wielostopniową
mikrowentylację na zasuwnicy

Opis
Wprowadzona zostaje zmiana budowy wszystkich
zasuwnic, w których występował otwór pod
wielostopniową
mikrowentylację.
Obecnie
produkowane zasuwnice nie będą posiadały
wspomnianego otworu.
Dane techniczne
■ zmiana zostaje wprowadzona bez zmiany numerów
zamówieniowych SAP zasuwnic, nie ma konieczności
zmiany numerów zasuwnic w oprogramowaniu
■ w Roto NX funkcję mikrowentylacji zapewnia
rozwiązanie w rozwórce
■ w Roto NT funkcję wielostopniowej mikrowentylacji
uzyskać można poprzez zastosowanie odpowiedniego
narożnika oraz kompatybilnego zaczepu na ościeżnicy,
opis rozwiązania znajduje się na kolejnej stronie

Dotyczy artykułów
Wszystkie zasuwnice posiadające otwór pod wielostopniową
mikrowentylację
Dokumentacja
Zmiana opisów zasuwnic (o braku otworu pod wielostopniową
mikrowentylację) w kolejnych edycjach katalogów. Numery SAP
zasuwnic pozostają bez zmian.
Montaż
Wg instrukcji
Dostępność
Produkty dostępne od 01.01.2021
Termin realizacji: na zapytanie**

■ zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wymiana
zasuwnic przebiega od początku roku 2021
■ nowo produkowane zasuwnice nie posiadają otworu
pod wielostopniową mikrowentylację, jednak w
przypadku zamówień, w pierwszej kolejności do
naszych Klientów będą wysyłane stare wersje
zasuwnic - z otworem pod wielostopniową
mikrowentylację. Będzie to miało miejsce aż do
momentu ich wyprzedania. Po wyprzedaniu będą
już dostarczane nowe wersje zasuwnic - bez otworu.
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* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com
** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: sprzedaz@roto-frank.com
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Opis rozwiązania wielostopniowej
mikrowentylacji w Roto NT
Zmianie uległ sposób realizacji funkcji
wielostopniowej mikrowentylacji w okuciach Roto
NT. Jest to związane z wycofaniem otworu pod
wielostopniową mikrowentylację na zasuwnicach
skrzydła RU

Lista artykułów*
Ramiona rozwórki w Roto NT pozostają bez zmian
SAP

PG

Narożnik
389816

Narożnik 1P st. mikro. NT prawy

N12

389817

Narożnik 1P st. mikro. NT lewy

N12

Dane techniczne
Aby umożliwić montaż wielostopniowej
mikrowentylacji w rozwiązaniu Roto NT należy:
■ dobrać odpowiedni narożnik
■ dobrać kompatybilny element na ościeżnicy - w
przypadku skrzydeł pojedynczych lub w przypadku
okien dwuskrzydłowych ze słupkiem ruchomym
dobrać odpowiedni zestaw - zaczep mikrowentylacji
słupka ruchomego Lewy lub Prawy

Opis

Elementy ramowe
623064

Zaczep st mikro NT UNI. PVC

N12

319467

Zaczep st mikro NT THYSSEN AD

N12

446060

Zacz mikro słupek ruchomy PRAWY NT

N12

449982

Zacz mikro słupek ruchomy LEWY NT

N12

Dostępność
Produkty dostępne w magazynie
Dokumentacja:
Instrukcja montażu IMO_63
Montaż
Wg instrukcji montażu
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Szczegółowy opis montażu rozwiązania mikrowentylacji w narożniku
■ w przypadku okna 1-skrzydłowego

■ w przypadku okna wieloskrzydłowego, ruchomy słupek
Do skrzydła czynnego należy zastosować narożnik do wielostopniowej mikrowentylacji (taki sam jak w
przypadku okna 1-skrzydłowego).
Do skrzydła biernego (na narożnik) należy zastosować zaczep do mikrowentylacji na ruchomy słupek. Przykład
zastosowania: okno z ruchomym słupkiem, skrzydło czynne prawe, skrzydło bierne lewe – należy zastosować
prawy narożnik na skrzydło czynne oraz lewy zaczep mikrowentylacji na ruchomy słupek.
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