
KASO-OVI – murtoturvallinen teräspalo-ovi

Kaso-Ovi
Palo-ovet DSA6

Palo-oven ovipaneeli on valmistettu galvanoidusta teräksestä ja oven täyte on mineraalivillaa. 

Kaso-Oveen on saatavilla useita erilaisia lisävarusteita sekä lukitusvaihtoehtoja. Kaso-Ovi voidaan myös 

liittää kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmään. Oven väritys on valittavissa RAL- ja NCS-värikartoista.

•  Murtotestattu (EN 1627)  •  Testattu palosuoja 60 minuuttia (EI60)   •   Ääniluokka 41dB

Murtotestattu Kaso-Ovi tarjoaa EI60-paloluokan paloturvallisuuden lisäksi myös ylivoimaisen 
murtoturvallisuuden. Palo-ovena se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi kerrostalojen rapun 

ja kellarin väliseksi oveksi tai toimitiloihin silloin, kun vaatimuksena on palo-ovi.



Kaso Oy, Lyhtytie 2, 00750 Helsinki
Puh. 010 271 3700
E-mail: myynti@kaso.fi  •  www.kaso.fi Ka
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Kaso-Ovi
Palo-ovet DSA6

Kaso-Ovi DSA6 
METALLIPINTAINEN PALO-OVI
 
Käyttötarkoitus 
Murtoturvallinen palo-ovi, murtoluokka 3 (EN 1627)

Palotilanteessa palo-osastoiva palo-ovi ja normaali-
tilanteessa sisäänkäyntiovi, CE-merkitty

Luokitus 
Palonkestävyys EI60 (EN 16034:2014)

Ääniluokka 35 dB, ääneneristävyys Rw 41 dB

Vakiokoot
9x21 ja 10x21

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

Karmi
Teräskarmi, syvyys 120 mm sisältäen ulkopuoliset peitelistat

Kynnys
Teräskynnys, korkeus 20 mm tai tammikynnys, korkeus 25 mm

Ovilehti
Oven runko on terästä, paksuus 62 mm

Pinta maalattu RAL- tai NCS-värein

Saranat
Säädettävät saranat 3 kpl

Turvatapit
Saranapuolella ovilehdessä 4 kpl kiinteitä turvatappeja,  
halk. 14 mm

Lukitus
Käyttölukon lukkorunko Abloy OneFit LC190 ja   
vastarauta LP711

Lisävarusteena: Varmuuslukon lukkorunko Abloy 4181

Lisävarusteena: Varmuuslukko, jolla oven murtoluokka RC3  
on voimassa, Assa 510

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 (kaksipuo-
leinen kiinnitys), sijoitettuna keskitetysti lukkopesiin nähden 
siten, että käyttölukko/painike jäävät vetimen väliin  

Lisävarusteet
Painikkeet, pintahelojen värivaihtoehdot (kromi, mattakromi, 
messinki), ovensuljin DC240 + DC199, ovisilmä, sovitus 
kahdelle EA500 -magneettikoskettimelle, sisäpuoliset 
teräslistat, karmisyvyys >120 mm (5 mm välein, max 250 mm), 
alaslaskeutuva tiivistekynnys

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

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


