
KASO-OVI – turva vakiona

Kaso-Ovi
Toimitilaovet

Kaso-Oveen on saatavilla useita erilaisia lisävarusteita sekä lukitusvaihtoehtoja. 

Kaso-Ovi voidaan myös liittää kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmään. 

Oven väritys ja pintamateriaalit ovat valittavissa useista vaihtoehdoista 

kuten puukuvioinen tai valkoinen kalvopinta, maalattu puupinta, tai lakattu viilupinta.

•  Murtotestattu (EN 1627)  •  Testattu palosuoja 30 minuuttia (EI30)   •   Ääniluokka 35 dB

Murtotestattu Kaso-Ovi soveltuu ulko- tai välioveksi toimitiloihin ja liikehuoneistoihin. 
Vaikka Kaso-Ovi ei ulkoasultaan poikkea tavallisesta ovesta, on sen nopea murtaminen 

yleisimpiä murtotyökaluja ja -menetelmiä käyttäen jokseenkin mahdotonta. 
Teräsrakenteensa ansiosta se myös säilyttää ominaisuutensa ja muotonsa vuodesta toiseen.



Kaso Oy, Lyhtytie 2, 00750 Helsinki
Puh. 010 271 3700
E-mail: myynti@kaso.fi  •  www.kaso.fi
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Kaso-Ovi
Toimitilaovet

Kaso-Ovi AL3 TOIMITILAOVI
 
Käyttötarkoitus 
- Murtoturvallinen turvaovi, murtoluokka 3 (EN 1627).

- Palotilanteessa palo-osastoiva palo-ovi ja normaalitilanteessa  
  sisäänkäyntiovi, CE-merkitty.

Luokitus 
- Palonkestävyys EI30 (EN 16034:2014).

- Ääniluokka 35 dB, ääneneristävyys Rw 42 dB.

Vakiokoot
- 9x21 ja 10x21.

- Saatavana myös oviaukon koon mukaan mitoitettuja 
  ovia (10 mm:n välein).

Karmi
- Teräskarmi, syvyys 80–100 mm (5 mm:n välein).

Kynnys
- Teräs- tai tammikynnys, korkeus 20 mm.

Ovilehti
- Oven runko on terästä ja ovipaneelit puukuitulevyä (MDF), 
  paksuus 68 mm.

- Pinta maalattu RAL Classic -värein, viilutettu tai kalvopinta

Saranat
- Kuulalaakeroidut saranat 2 kpl / 3 kpl, 
  jos karmimitat ylittävät 950 mm lev. tai 2100 mm kork.

Turvatapit
- Saranapuolella ovilehdessä 3 kpl kiinteitä turvatappeja, halk. 14 mm.

Lukitus, sovitus sähkölukoille 
- Sovitus solenoidikäyttölukolle Abloy OneFit EL581 tai EL583 ja 
  lukon vastaraudalle LP711.

- Sovitus moottorikäyttölukolle Abloy OneFit EL596 ja 
  lukon vastaraudalle LP711.

- Sovitus moottorivarmuuslukolle Abloy OneFit EL578 ja 
  lukon vastaraudalle EA342.

- Vaihtoehtoisesti sähköisen käyttölukon kanssa varmuuslukkona 
  voidaan käyttää mekaanista varmuuslukkoa (Abloy tai Mottura).

- Kaso-Ovi AL3 on testattu murtoluokkaan 3 siten, että ainakin toinen 
  lukoista on monipistelukko. Abloy-lukoissa ei ole monipistelukitusta, 
  miltä osin kahdella Abloy-lukolla varustettu AL3 ovi eroaa murto-
  luokkaan testatun oven lukituksesta. 

- Kaso-Ovi AL3 on testattu paloluokkaan EI30 yhdellä Abloy-lukolla. 

Lukitus, mekaaniset lukot 
- Käyttölukon lukkorunko Abloy OneFit LC190 ja vastarauta LP711.

- Käyttö-/varmuuslukko Mottura 85771, 5 avainta, ulkopuolinen 
  avaus avaimella, sisäpuolinen avaus vääntimellä, Champion-sylinteri, 
  sivu- ja pitkäsalvat.

- Lisävarusteena: Varmuuslukon lukkorunko Abloy 4181.

- Lisävarusteena: Varmuuslukot, joilla oven murtoluokka on 
  voimassa: Mottura-lukko joissa 5 sivusalpaa + pitkäsalvat karmin 
  ylä- ja alaosaan. 

- Mottura 52783, 5 avainta, ulko- ja sisäpuolinen avaus avaimella.

- Mottura 85783 Champion-sylinterillä, 5 avainta, ulkopuolinen avaus 
  avaimella, sisäpuolinen avaus vääntimellä.

- Mottura-lukon pintahelojen väri kiiltävä kromi.

Varusteet sähkölukolle
- Ylivientisuoja Abloy EA281, 1 kpl / sähkölukko.

- Putket sähkölukon kaapelille ovilehdessä.

- Putket sähkölukon kaapelille karmissa saranapuolella, 
  putken ulostulo karmin yläpäästä.

- Sovitus magneettikoskettimelle Abloy EA500, 
  sijoitettuna ylös oven lukonpuoleiseen reunaan. 

Painikkeet
- Asennusaukot, halk. 40 mm ovilehden molemmin puolille, 
  ilman painikkeita.

Vetimet (lisävaruste)
- Asennusreiät tilaajan omille vetimille, esimerkiksi vetimelle Abloy  
  Presto 138/400 halk. 9 mm reiät läpi oven (kaksipuolei-
  nen kiinnitys), sijoitettuna keskitetysti lukkopesiin nähden siten, 
  että käyttölukko/painike jäävät vetimen väliin.  

Muut vakiovarusteet
- Peitelistat sisä- ja ulkopuolelle, tai haluttaessa vain ulkopuolelle. 

- Peitelistojen väri sama kuin ovipaneelissa. Ulkopuolen peitelistat 
  sahattuna 45 asteen jiiriin, sisäpuoliset peitelistat 90 asteen 
  kulmaan. 

- Teräsvahvike ovirunkoon ovensulkimelle.

Lisävarusteet
- Saranasuojat, painikkeet, pintahelojen värivaihtoehdot (kromi, 
  mattakromi, messinki), ovensuljin DC240 + DC199, ovisilmä, 
  sovitus kahdelle EA500-magneettikoskettimelle, karmiin 
  hitsatut ulkopuoliset teräslistat, karmisyvyys >100 mm 
  (max. 270 mm), Mottura-lukkojen sarjoitus ja lisäavaimet.

Paino
- noin 90 kg (9x21), noin 100 kg (10x21).

Pakkaus
- Ovet yksittäispakattuna puulaatikkoon (tilauserä 1–3 ovea)
  tai lavalla (tilauserä > 3 ovea).


