
Mittatyönä tehdyt TEOLLISUUSOVET, 
laaturatkaisu jokaiselle julkisivulle
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Mittatilaustyönä

Nosto-ovemme täyttävät tiukimmat eurooppalaiset turval-
lisuus- ja kestävyysvaatimukset. Yli kymmenen vuoden ajan 
ovemme ovat olleet alttiina monille muuttuville sääolo-
suhteille täältä pohjolasta aina Välimerelle saakka.

Tarjoamme laajan valikoiman laadukkaita teollisuuden 
nosto-ovia ja innovatiivisia erikoisovia. Terästä ja alumiinia, 
ikkunoiden kanssa tai ilman, melkein missä tahansa halu-
tussa koossa ja värissä. Monien mahdollisten yhdistelmien 
ansiosta ovet voidaan helposti integroida teollisuuskiin-
teistöihin sekä liiketiloihin. Ovemme ovat helppokäyttöisiä, 

Hyvässä teollisuusnosto-ovessa turvallisuus, kestävyys, kohteeseen sopivuus  ja ulkonäkö 
ovat tärkeitä asioita. Etsit luotettavaa tuotetta, joka toimii ongelmitta kaikissa olosuhteissa. 

Tuotetta joka valmistetaan tarpeittesi mukaan ja toimitetaan ajoissa.
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teen perusteella voit yhdessä myyjämme kanssa määritellä 
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Joustavuutta
Nosto-ovemme ovat valmistettu teräksestä tai alumiinista. 
Tämä antaa sinulle vapauden määritellä oveesi haluamasi 
muodon, toiminnallisuuden ja ulkonäön. Ovemme voidaan 
toimittaa kaikissa RAL-väreissä. Kokeneilla insinööreil-
lämme on kattava oviasiantuntemus, he voivat kehittää 
sopivan nosto-oven mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin.

Kestävyyttä
Tietenkin haluat nosto-oven, joka täysin täyttää toiveesi ja 
toimii moitteettomasti vuosien ajan. Meidän ovimalliemme 
paneelit ovat täysin korroosiosuojattuja, ne ovat sinkittyjä 
ja päällystetty korkealaatuisilla pinnoitteilla. Tämä takaa 
pitkän käyttöiän, vaikka ne olisivat äärimmäisten sääolo-
suhteiden armoilla.

Sertifioitu 
Teollisuuden ovien laadun ja turvallisuuden takaamiseksi 
Euroopan komissio on laatinut (eurooppalaiset) ohjeistuk-
sen standardissa EN 13 241 1: 2003. Kaikki ovemme 
ovat tämän CE NEN -standardin vaatimusten mukaisia (SP, 
Ruotsin Tekninen tutkimuskeskus).

Luotettavuutta
Nosto-ovemme ovat valmistettu kokonaan Euroopassa. 
Ovia on toimitettu sovittujen vaatimusten ja toimitusaikojen 
mukaisesti kaikkialle Eurooppaan jo yli viidentoista vuoden 
ajan. Pidämme laatuvaatimuksemme korkeana tuoteinno-
vaatioilla ja laajan sisäisen laadunvalvonnan avulla. 
Tuotteemme tekevät meistä Euroopan johtavimpia oviyri-
tyksistä.

Taattua laatua

Voit luottaa teollisuusoviemme toimivuuteen, turvallisuuteen ja kestävyyteen. Tämä koskee 

koko tuotetta, lähtien toimituksesta ja päättyen asennukseen ja huoltoon saakka. 

Kaikille näille takaamme parhaan mahdollisen laadun.
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Pro-Line S40, kun etsit hyvää 

lämmöneristystä ja kestävyyttä 

Yleisin teollisuuden nosto-ovimallimme on Pro-Line S40. 
Teräksinen yleisnosto-ovi joka valmistetaan mittatilaustyönä 

(jopa 12 metriä leveänä).
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Korkea lämmöneristysarvo
Kaikki S40-ovet ovat valmistettu 40 mm: n paksuisista 
teräksisistä sandwich-paneeleista. Uros-naarasrakenne 
varmistaa, että ne sopivat yhteen melkein saumattomasti. 
Paneeleissa käytettävän teräksen vahvuus on 0,5 mm, 
näiden välissä on tulenkestävä polyuretaanitäyte 
(CFC-vapaa). 

Pitkäikäinen
Paksun teräksisen pinnan (0,5 mm) ansiosta, joka on 
sinkitty ja päällystetty, ovet ovat optimaalisesti suojattuja 
vääntymiseltä sekä korroosiota vastaan. Varmistamme, 
että ovesi on pitkäikäinen. 

Tehty mittatyönä
Pro-Line S40 -nosto-ovet ovat valmistetaan täsmälleen 
määrätyn koon mukaan, kootaan ja asennetaan paikan 
päällä. Tarvittaessa S40-oviin voidaan asentaa käyntiovi 
ja/tai ikkunat. Nosto-ovea voidaan käyttää manuaalisesti, 
puoliautomaattisesti (ketjunostimella) tai täysin automaat-
tisesti (moottorilla).

Yleistä tietoa S40 -nosto-ovesta

Perus RAL-värit S40 –oven ulkopinnoille

Tilauksesta saatavia RAL-värejä

Perus RAL-värit Design-Line Umbra -ulkopinnoille

Painetut värit voivat poiketa todellisista väreistä!

RAL-9002 on vakioväri oven 
sisäpinnassa molemmissa mallissa

Malli Paneelin paksuus U-arvo RC-arvo R’w-arvo

S40 40 mm 0,56 W/M2*K 1,78 m2K/W 24 dB

Design-Line 40 mm 0,56 W/M2*K 1,78 m2K/W 24 dB
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Pro-Line S40 –mallissa sormisuoja on vakiovaruste
Ovipaneelien erityismuodon takia S40-malli tarjoaa 
paremman turvallisuuden. Sormisuoja estää sormien 
jäämisen paneelien väliin oven avaamisen ja sulkemisen 
yhteydessä. Sormisuojaus on pakollinen (CE-standardi) 
alle 2,5 metrin korkuisille nosto-oville (yläosan kääntöpi-
steen korkeus). Vaatimus ei koske yli 2,5 m korkeita 
nosto-ovia. Tästä huolimatta olemme päättäneet toimittaa 
ovet sormisuojalla niin haluttaessa - riippumatta oven 
korkeudesta. Sinun ja työntekijöiden turvallisuus on meille 
ensiarvoisen tärkeä asia.

Ulkonäkö ja värit
Vakiomallimme S40 ulkopinta on kohokuvioitu ja siinä on 
vaakasuora raidoitus, mikä antaa sille tyylikkään ilmeen. 
Ovipaneelien ulkopinta on saatavana useissa vakiovä-
reissä (ks. taulukko), ja lisämaksusta ovi voidaan pinnoit-
taa millä tahansa RAL-sävyllä. Oven sisäpinta on sileä ja 
sen vakioväri on valkoinen RAL 9002. Tämä koskee myös 
Design Line -malleja. Kaikki Pro-Line S40- ja Design Line 
-mallit ovat CE-hyväksyttyjä, joten niiden käyttö on turval-
lista.
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Ikkunat lisäävät valoa ja parantavat ilmettä
Haluatko enemmän valoa rakennuksen sisälle vai haluatko 
että sisältä näkee ulos? Silloin oveen kannattaa lisätä yksi 
tai useampi ikkuna.

Pro-Line S40 -malliin voit valita eristetyt soikeat tai suo-
rakulmaiset ikkunat. Jos haluat lisätä luonnonvalon 
määrää rakennuksen sisällä, on mahdollista että yksittäi-
nen ovipaneeli tai koko ovi on ikkunaa. Teemme tämän 
yhdistämällä teräksiset S40-paneelit alumiiniin (Pro-Line 
A40) ikkunaosiin. Tämä päästää entistä enemmän valoa 
sisään, mikä on yksinkertaisin tapa lisätä valoa työtiloihin. 
Lisäksi se antaa ovelle teollisemman ilmeen.

Design-Line 
Etsitkö teräksistä nosto-ovea, joilla on erityinen ulkonäkö. 
Silloin Design-Line -sarja on sinua varten. Tässä ovimallissa 
käytettävien paneelien pinnoitukselle on useita eri 
vaihtoehtoja: Umbra, Antra, Graniitti ja Kvartsi. 

Design-Line Umbra
Design-Line Umbran voimakkaat linjat ja kohokuviointi 
(mikroprofiilinen) antavat ovelle näyttävän ilmeen. Umbra on 
saatavana vakiona näissä väreissä: RAL-9006, RAL-9007, 
RAL-9016 ja RAL-7016. 

Design-Line Antra 
Design-Line Antra on viimeistelty houkuttelevalla 
antrasiittivärillä ja sillä on poikkeuksellinen pintarakenne. 
Se antaa ovelle modernin muodikkaan ulkonäön, 
noudattaen uusinta trendiä ja arkkitehtonista tyyliä.

Design-Line Graniitti 
Nimi jo sanoo sen, tukeva ja vahva! Korkealaatuinen 
pintakuvio yhdistettynä tummanharmaaseen ulkoasuun 
Graniitti on ehdoton! Graniitti on esimerkki hyvästä mausta, 
joka lisää arvokuutta rakennukseesi. Samoin kuin kaikki 
Design-Line-sarjan paneelit, Graniitti täyttää myös 
korkeimmat laatuvaatimukset. 

Design-Line-Kvartsi
Jos etsit oveesi rauhallista ja luonnollista ulkonäköä, niin 
Design-Line-valikoimasta löytyy myös Kvartsi. Kvartsinharmaa 
pintakuvio on tuore ja yllättävän luonnollinen ulkonäkö. 
Nautit kaikkista Design-Line-sarjan ovista ongelmitta vuosien 
ajan. 
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Pro-Line A40 alumiini, yksilöllistä luovuutta

Paras nosto-ovimallimme on A40-malli. Vahva, luotettava ja kestävä alumiini nosto-ovi, 
johon on valittavissa laaja valikoima lisävarusteita. Jokainen ovi on suunniteltu ja 

valmistettu vastaamaan täysin yksilöllisiä toiveitasi. Tämä tekee jokaisesta 
A40-nosto-ovesta ainutlaatuisen ja sen avulla voit vahvistaa  omaa tyyliäsi 

rakennuksessa ja yrityksen identiteettissä.



8 9

Joustavaa suunnittelua
Pro-Line A40 nosto-oven runko on valmistettu alumiinista, 
ja siihen voidaan sijoittaa tehtaalla erilaisia ovipaneeleita 
toivomustesi mukaisesti. Nämä osat yhdessä muodostavat 
nosto-oven rakenteen ja määrittävät oven ulkonäön. 
Rakenne on suunniteltu kullekin ovelle erikseen. Kehysten 
ja osien lukumäärät voivat siten poiketa ovissa, samoin 
kuin niiden muoto. Tämä tarjoaa sinulle luovaa vapautta 
jonka ansiosta  A40-nosto-ovet sopivat useimpiin arkki-
tehtonisiin suunnitelmiin.

Yksilöllistä muotoilua
Jos haluat ovelle yksilöllisen ilmeen, voit yhdistää monen-
laisia läpinäkyviä ja umpinaisia paneeleita. Löydät 
yleiskatsauksen kaikista käytettävissä olevista paneeleista 
sivulla 11 olevassa taulukosta. Mahdollisten  yhdistelmien 
määrä on rajaton. A40-mallin osat ovat anodisoitua 
alumiinia (E6EV1).

Jauhemaalaus 
Jos osat toimitetaan väreissä, profiilit saavat korkealaatui-
sen jauhemaalipinnan. Tämä yksikerroksinen jauhemaali 
takaa korkealaatuisen värin, kiillon, kovuuden, kestävyy-
den, tarttuvuuden ja pinnoitteen vahvuuden. 

Kestävä, läpinäkyvä ja houkutteleva 
Alumiiniset nosto-ovet ovat kestävämpiä kun niissä käy-
tetään korkealaatuisia materiaaleja. Käyttämällä paneeleis-
sa laadukkaita ikkunoita mahdollistetaan maksimaalinen 
luonnonvalon pääsy rakennuksen sisälle. Samalla keinote-
koisen valon tarve vähenee ja energiaa säästyy.Lisäämällä 
oveen ikkunat sen ulkoasu paranee ja tekee siitä sopivam-
man käytettäväksi mm. näyttelytiloissa, paloasemilla ja 
ambulanssivarikoilla. 
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Alaosa on terästä
Läpinäkyvien paneelien käyttö antaa nosto-ovelle tietyn 
tyylikkyyden, mutta käytännössä oven alaosa kuitenkin 
usein likaantuu ja voi todennäköisemmin vaurioitua. Siksi 
monet asiakkaamme valitsevat  yhdistelmän jossa oven on 
alaosassa on käytetty teräslevyä (Pro-Line S40). Teräksi-
nen alaosa on ulkonäöllisesti sovitettu oven tyyliin.

Saatavana vain sormisuojalla
Kaikki nosto-ovemme ovat CE-hyväksyttyjä sekä turvallisia 
käyttää. Pro-Line A40 nosto-ovet toimitetaan vakiona 
sormisuojauksella. Sormisuoja estää sormien jäämisen 
paneelien väliin oven sulkemisen yhteydessä. CE -standar-
di ei määrittele sormisuojausta pakolliseksi nosto-oville 
joiden korkeus on yli 2,5 metriä (yläosan kääntöpisteen 
korkeus). Olemme kuitenkin tietoisesti päättäneet varustaa 
kaikki ovet sormisuojauksella.
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Henkilöovi  ja oven toiminta 
Pro-Line A40 -ovet voidaan tarvittaessa varustaa kulkuovella. 
Kulkuoveen voit valita vakiokynnyksen tai matalan kynnyksen. 
Nosto-ovea voidaan käyttää käsikäytöllä, ketjunostimella tai 
Pro-Line © -ajolaitteella.

Muita luovia toiveita? 
Kaikkien edellämainittujen vaihtoehtojen lisäksi pyrimme 
vastaamaan kaikkiin yksilöllisiin toiveisiisi.

Lisävarustevaihtoehdot AR -nosto-ovelle

Tyyppi Lasitus Kuvaus

Akryyli Yksi eristelasi Läpinäkyvä

Turvalasi Yksi lasi
Eristetty

Läpinäkyvä

Polykarbonaatti (iskunkestävä) Yksi lasi
Eristetty

Läpinäkyvä

Rei’itetty alumiini Yksi, vahvuus 3 mm Alumiinin värinen

Täyte Eristetty Lämpöeristetty alumiinipaneeli, 
RAL gesvy valinnan mukaan 

Erikoisakryyli Akryylitarjoukset** Kaikki vaihtoehdot: 
Yksittäinen tai 
eristetty valittavissa

Opal 30% (30% valonläpäisy)
Opal 80% (80% valonläpäisy)
Pearl (läpinäkyvä + ilmakuplat)
Savu (harmaa läpinäkyvä)

Turvalasi Yksittäinen, vahvuus  4 mm
Eristetty

Harmaa savulasi
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Erikoisnosto-ovet erityisiin käyttötarkoituksiin

Edelläkuvattujen Pro-Line S40- ja A40 -mallien lisäksi meillä on tietotaito ja kokemus 
kehittää innovatiivisia ratkaisuja erikoistarpeisiin. Vuosien mittaan olemme kehittäneet 

yhdessä asiakkaidemme kanssa useita erikoisnosto-ovia. 

Nämä ovat todettu hyväksi käytännössä ja ovat nyt saatavana vakiovalikoimassamme. 
Esimerkiksi jakelukeskuksiin tarkoitetut erityiset telakointiovet (SD40 tai SD80), 

varastotilojen lämpöeristetyt ovet,  elintarvike- ja juomateollisuuden ovet sekä erittäin 
suurikokoiset ovet esimerkiksi telakoille ja hangaareille. Voimme kehittää ja valmistaa 

nosto-oven yksilöllisiin tarpeisiin.
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Pro-Line SD40 ja SD80
Nosto-ovia käytetään yleisesti lastauslaitureilla. Ovien 
suuri määrä (esimerkiksi jakelukeskuksissa) ja niiden 
käyttötiheys asettavat korkeat vaatimukset käytettyjen 
materiaalien sekä ovien toimivuuden suhteen. 
Erityisesti lastauslaiturille kehitetty ovimallimme on suunni-
teltu niin, että se pystyvät täyttämään nämä äärimmäiset 
vaatimukset. Hyvin harkitun rakenteen ansiosta ovi on 
jopa vähemmän herkkä kulumiselle kuin tavallinen nosto-
ovi. Lisäksi ovessa on modulaarinen rakenne, joten huolto 
kestää vähemmän aikaa. Oven tekninen rakenne takaa 
selvästi alhaisemmat rakennus- ja ylläpitokustannukset. 
Lastauslaitureiden ovet ovia saatavana vain suoranostover-
siona tai korkeanostoversiona. Nämä ovimallit toimitetaan 
aina pakettirakenteella johon jouset on kiinnitetty valmiiksi 
ja nostovaijerit ovat sivukiskon  sisällä (CE-standardin 
mukainen). SD40- ja SD80-telakointiovet voidaan val-
mistaa myös yksilöllisten toiveiden mukaisesti.

Pro-Line AS40-alumiininen “sandwich”-nosto-ovi
Elintarvike- ja juomateollisuudessa vaaditaan erittäin 
tiukkoja hygieniavaatimuksia. Nosto-ovet on voitava 
puhdistaa päivittäin vahingoittamatta ovien materiaaleja. 
AS40-ovet sopivat kaikkiin kohteisiin joissa ovet on 
puhdistettava säännöllisesti.

AS40 -nosto-ovissa on eristävät sandwich-paneelit, joissa 
on sisä- ja ulkopinta on alumiinia (teräksen sijasta). 
Alumiini on kestävä ja vähemmän altis korroosiolle - myös 
silloin kun se puhdistetaan usein. Lisäksi alumiini on kevyt 
materiaali.

Pro-Line AS40 ovi on saatavana vain ilman sormisuojaa. 
Ovien alumiinipaneelien pinta on sileä jossa on  vaakasu-
oria uria. Ne voidaan yhdistää ruostumattomasta teräk-
sestä valmistettuun komponentteihin.
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Pro-Line S80, erikoislämpöeristetty nosto-ovi
Jos vakaan lämpötilan säilyttäminen on tärkeä rakennuk-
sen sisällä, mutta pääsy sinne on edelleen tarpeen (esim. 
kylmätilat), voi lisäeristetty nosto-ovi tarjota ratkaisun. 
S80-malli on vakio-ovi, jossa sandwich-paneelit ovat kaksi 
kertaa paksumpia (80 mm kun normaalisti 40 mm). 
Erittäin paksujen paneelien ansiosta ovissa on korkea 
lämmöneristysarvo. Tuotteesi pysyvät kylminä ja ener-
giakustannukset alhaisina.

Pro-Line S80 on saatavana vain ilman sormisuojaa. 
Vakiopaneelin pinta on kohokuvioitu ja siinä on vaakasuo-
ria uria. Oven sisäpinta on kohokuvioitu ja siinä on myös 
vaakasuoria uria. Sisäpinta on aina
väriltään valkoinen RAL-9002, ja ulkopinnan väriksi voi 
valita valkoisen (RAL-9002), vaalenharmaan (RAL-9006) 
tai tummanharmaan (RAL-7016).

Pro-Line S80 paneelien ominaisuuksia

Malli Paneelin paksuus U-arvo  RC-arvo R’w-arvo

S80 80 mm 0,29 W/m2K 3,46 M2K/W 26 dB
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Pro-Line S40 XXL -versio 
Joskus tilan oviaukko on todella suuri - esimerkiksi hanga-
rissa. Perusnosto-ovi ovi ei voi tarjota turvallista ja laadu-
kasta tiiviyttä ovelle. Myös suuren nosto-oven mitoitus ja 
paino asettavat erityisvaatimuksia materiaaleille. 

XXL-nosto-ovi on suunniteltu erityisesti 12 metrin levyiseksi 
(enintään 12 x 6 metriä korkeintaan 9 x 8 metriä). Ovipa-
neelien roikkumisen estämiseksi ne valmistetaan erikoisvah-
vistettuna (CMV). 

Rakenteen monimutkaisuuden vuoksi jokaiselle XXL-ovelle 
tehdään suunnittelulaskelmat. Kokeneilla tuoteinsinööreil-
lämme on käytettävissä uudenaikainen ohjelmisto jonka 
tuloksena syntyy suuri mittatilausovi joka on turvallinen ja 
kestävä. 

Yksittäiset sovellukset
Tästä esitteestä löydät useita esimerkkejä räätälöidyistä 
ovista yksilöllisiin käyttötarkoituksiin. Otamme haasteen 
vastaan kehittääksemme nosto-oven juuri sinun erityistar-
peeseesi.
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Ohjauskiskojärjestelmät, 
hiljaista voimaa

Ohjauskiskojärjestelmää käytetään nosto-ovien avaamiseen ja sulkemiseen. 
Tämä järjestelmä koostuu kiskojen, jousien ja käyttölaitteiden sarjasta. 

Ohjainkiskojärjestelmä muodostaa jokaisen nosto-oven “hiljaisen voiman”.
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Kiskot
Ovien kiskot – samoin kuten koko ovi - on aina valmis-
tettu mittattilaustyönä. Kiskot ovat suunniteltu ja mitoitettu 
tehtaallamme erikseen jokaiselle nosto-ovelle. Kiskojär-
jestelmän laatu määrittelee suuressa määrin nosto-oven 
elämän pituuden, siksi olemme tietoisesti valinneet kiskojen 
materiaaliksi korkealaatuisen galvanoidun teräksen. 

Pysyvä osa kiskosarjaa on ainutlaatuinen patentoitu Smart-
Connection® ® -yhteys vaakasuoran ja pystysuoran kiskon 
välillä. Tämän innovatiivisen liitännän ansiosta ovi liikkuu 
kiskoissa sujuvasti. Ovi on hiljaisempi ja vähemmän altis 
kulumiselle.

Jouset ja nostoköydet 
Teräsnostojousia ja –vaijereita käytetään avaamaan 
nosto-ovea ja pitämään se auki. Jouset ovat korkealaatui-
sia ja niillä on pitkä käyttöikä. Ne ovat kuulapuhallettu, 
jauhemaalattu ja voideltu  toimitettaessa. Usein avattavalle 
nosto-oville on saatavana erikoiskestäviä jousia. Nostova-
ijeri on kestävyydeltään kuusi kertaa ylimitoitettu lisäturval-
lisuuden vuoksi.

Käyttölaitteet 
Nosto-ovea voidaan käyttää käsin, ketjunostimella tai 
sähkömoottorilla. Opastemme mielellämme sinua eri käyt-
tötapojen mahdollisuuksista ja eduista. 
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Turvallisuus ennen kaikkea

Turvallisuus on meille erittäin tärkeä kun suunnittelemme, 
valmistamme ja asennamme oviamme.  

 
Rakennustuote- ja konedirektiivien mukaiset ovi- ja ohjainkiskojärjestelmät ovat 
luonnollisesti sopusoinnussa sovellettavan tuotestandardin (EN13241 1) kanssa 

“Teollisuusovet, liikeovet ja autotallin ovet ja aidat” . Ovet ovat varustettu 
TÜV-hyväksytyillä turvavarusteilla: jousien ja  vaijereiden katkeamisturvalaitteilla 

sekä löysän vaijerin (vaihdettavalla) turvalaitteella.  
 

Standardissa vaadittujen turvalaitteiden lisäksi tarjoamme myös muita täydentäviä 
turvavarusteita.
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Turvallisuus ennen kaikkea

Jousien katkeamissuojaus
Jos oven jousi rikkoutuu (esimerkiksi sen käyttöiän päätyt-
tyä), nosto-ovi voi yhtäkkiä sulkeutua suurella nopeudella. 
Erityisesti käsikäyttöisissä ovissa jousten katkeamiset voivat 
aiheuttaa vaarallisia tilanteita. Kaikissa nosto-ovissamme 
jousen katkeamissuoja on vakiovaruste.

Putoamisenesto
Siinä epätodennäköisessä tilanteessa että yksi nostovaijereista 
katkeaa, oven avaaminen tai sulkeminen voi aiheuttaa 
vaarallisen tilanteen. Vaijeririkon riskin pienentämiseksi 
vaijereilla on 6-kertainen nostokyky massaan nähden. Tämä 
vähentää molempien vaijereiden rikkoutumisen todennäköi-
syyttä lähes nollaan. Vaikka nostovaijereita käytettäessä ei ole 
pakollista asentaa vaijerikytkimen turvalaitetta, suosittelemme 
asennusta. Loppujen lopuksi turvallisuus on todella ensisijaista.

Nostovaijerin höltymäkytkin
Jos nostovaijeri löystyy (esim. jos ovi pysähtyy sulkeutues-
saan esteeseen) vaijerin höltymäkytkin varmistaa että 
moottori pysähtyy. Käytettävästä ovityypistä riippuen tulee 
asentaa yksi tai kaksi höltymäkytkintä. Jos höltymäkytkintä 
käytetään alaosassa, yksi löysä höltymäkytkin riittää. 

Turvareuna (moottorikäyttöisiin oviin)
Lisäturvaksi moottorikäyttöisiin oviin voit hankkia oven 
alareunaan asennetun turvareunan. Turvareunalla varus-
tettu ovi pysähtyy ja avautuu automaattisesti oven alareu-
nan osuessa esteeseen.

Turvareuna ja valoverho
Turvareunan tai valoverhon asentaminen sähköisesti 
toimiviin nosto-oviin lisää turvallisuutta. Turvareunalla 
varustettu ovi pysähtyy ja avautuu automaattisesti oven 
alareunan osuessa esteeseen. Valoverho suojaa koko 
oviaukon. Jos ovea suljettaessa oviaukkoon ilmestyy 
ihminen tai jokin muu este, ovi automaattisesti pysähtyy 
ja lähtee heti avautumaan.

Sormisuojaus 
Sormisuojaus on alle 2,5 m (yläosan kääntöpisteen 
korkeus) korkeille oville CE-standardin mukaan pakol-
linen. Yli 2,m korkeille oville sormisuojaus ei ole pakol-
linen, mutta se antaa lisäsuojaa. 
Kaikissa Pro-Line S40- ja A40-malleissa on sormisuojaus. 
Valinta on sinun.

Yhteenveto turvallisuus vaihtoehdoista

Kuvaus Pakollinen Suositeltu

Jousituksen rikkoutumisen suojalaite Manuaalisesti toimivat ovet sekä ovet 
joissa ketjunostin

Aina 

Kaapelin suojalaite Jos kaapelit ovat alle kuusinkertaisesti 
ylimitoitettu 

Aina

Nostovaijereiden löystymisenesto Sähkökäyttöisille oville 2 kpl/ ovi

Turvareuna Ei pakollinen Turvallisuuden ja ja helppokäyttöisyy-
den vuoksi

Smart-Lock- lukkolaite Ei pakollinen Turvallisuuden vuoksi ja pienempiin 
oviin

Sormisuojaus Jos yläosan taittokohta on alle 
2500mm korkealla

Aina



Nosto-ovemme ovat valmistettu ammattitaidolla ja mitta-
tilaustyönä.

 Tuotantoprosessimme ovat täysin automatisoituja, tarkasti 
ohjelmoitavat koneet takaavat mittatarkkuuden millimetrin 

tarkkuudella. Ja tottakai - käytämme tuotannossamme
vain korkealaatuisia komponentteja. 

Loppujen lopuksi, korkea laatu ja 
räätälöidyt ratkaisut 
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