
1 - Valmistelut

Tarkista aukon mitat ja vertaa niitä piirustuksen mittoihin. Tarkista myös, että karmit ovat suorassa. 
Tarkista, että lattia on tasainen oven liikkuma alueella.

Oven koosta riippuen käytetään joko ohjaushelaa tai 
kantavaa ohjaushelaa oven yläreunassa.

Ovien ollessa vielä nipussa kuljetusalustalla, ruuvaa 
ohjaushelat silloin paikoilleen oven yläreunaan.

Tarkista, että ohjauspyörät ovat samalla korkeudella 
molemmissa ovipuoliskoissa ja lukitse ne sitten 
muttereilla.

Jotta ovi saadaan oikealle korkeudelle käytä kiilapuita 
aukon alaosassa. Mikäli ovessa on laahuskumi käytä 
20-25mm korkeita kiiloja. Mikäli ovessa ei ole 
laahuskumea käytä 15mm paksua alustaa ja aseta se 
kynnyksen eteen aukon ulkopuolelle.

ASENNUSOHJE
4-OSAINEN TAITTO-OVI

Aseta alustat aukon eteen lattialle jonka päälle ovilohkot laitetaan oikeassa järjestyksessä, tarkista 
myös, että pitkäsalvat ovat auki asennossa.

Voitele taittosaranan tapit rasvalla ja laita ovilohkot yhteen pareittain. Purista taittosaranat yhteen 
liimapuristimella ja anna olla ne paikoillaan asennuksen aikana.

2 - Ensimmäisen ovipuoliskon nostaminen

Nosta ovipuolisko kiilojen päälle. Aseta ovilohkot sivusuunnassa niin, 
että ne ovat noin 20mm karmin päällä.

Säädä oven korkeus kiilojen avulla niin, että ovi on suorassa ja niin, 
että keskikohta on hieman korkeammalla, ovi asettuu hieman 
asennuksen jälkeen.

Varmista ettei ovi pääse kaatumaan. Siihen on lähetyksen mukana 
tulleet kulmaraudat tarkoitettu. Hitsaa ne vaakakarmiin. Huomio, että 
kulmarauta pitää kääntää ovipaksuuden mukaan 40mm tai 60mm. 
Kulmaraudat poistetaan sitten kun karmisaranat on hitsattu 
paikoilleen.
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4 - Karmisaranoiden hitsaus

Voitele karmisaranoiden tapit rasvalla. Aseta sarana puoliskot 
toisiinsa liimapuristimen avulla ja tarkista, että irralliset osat 
ovat oikein päin, katso kuva.

Paina ovi karmia vasten niin, että karmitiiviste tiivistää. Hitsaa 
ensiksi ainoastaan saranan yläpuolelta tai alapuolelta, lopullinen 
hitsaus tehdään vasta kun koko ovi on asennettu ja koeavattu.

5 - Pitkäsalvat

Sulje ovi ja merkitse lattiaan pitkäsalvan paikka. Mikäli ovessa on 
laahuskumi porataan 35mm reikä ja mukana toimitetut putkihylsyt 
lyödään reikiin. Mikäli ovessa on tiivistekumi kynnysrautaa vasten 
tehdään reikä kynnysrautaan.

Lukitse ovi ja merkitse pitkäsalvan kohta yläkarmiin.

Sisäänpäin aukeavassa ovessa 
hitsataan mukana tulleet helat 
vaaka karmiin. Huomio, että hela 
on käännettävä ovipaksuuden 
mukaan.

Ulospäin aukeavassa 
ovessa hitsataan mukana 
toimitetut lattaraudat 
kuvan mukaan.

3 - Toisen ovipuoliskon nostaminen

Nosta toinen ovipuolisko ja säädä korkeus niin, että se on samassa 
linjassa ensimmäisen ovipuoliskon kanssa.

Säädä sivusuunnassa niin, että keskitiiviste tiivistää koko matkalta, 
muttei kumminkaan niin että tiivistekumi puristuu ulospäin.

Tarkista. Että ovi on noin 20mm karmien päällä joka puolelta.
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OVI PYSÄYTIN

Mikäli ovi on ulospäin aukeava ja tarkoitettu avattavaksi 95° 
on mukana toimitetut ovi pysäyttäjät syytä asentaa, jotta ovi 
kestäisi myös kovalla tuulella. Ovi pysäytin asennetaan 
ohjauskiskon alapuolelle ja hitsataan karmiin tai ruuvataan 
seinään.

7 - Ohjauskenkä

Mikäli ovessa on laahuskumi, ruuvataan ohjauskenkä lattiaan 
kuvan mukaan. Säädä kuusioruuvia tarvittaessa oven 
alapuolelta, jotta 5mm vapaa tila saadaan, lukitse mutterilla.

Mikäli ovi tiivistyy kynnysrautaa vasten, asennetaan 
ohjauskengät kynnyksen päälle.

6 - Ohjauskisko ja ovi pysäytin

PORTSTOPP

OHJAUSHELA

Löysää ohjauskiskon kiinnityskonsoleiden ruuveja niin, että 
niitä voidaan säätää. Sulje ovi ja aseta kiskot ohjaushelan 
päälle.

Hitsaa tai ruuvaa ohjauskiskon keskimmäinen kiinnityskonsoli 
karmiin oviaukon keskikohtaan. Säädä karmin ja 
ohjauskiskon välimatka niin, että tiivistekumi tiivistää karmia 
vasten.

Tarkista, että ohjauskiskot ovat linjassa toisiinsa ja hitsaa tai 
ruuvaa ulommainen kiinnityskonsoli karmiin. Avaa ovi 
haluamaasi maksimaaliseen auki asentoon ja säädä 
ohjauskiskon asento kiinnityskonsoleista.

Tarkista, että ovea on helppo avata ja sulkea ja kiristä sen 
jälkeen tarvittavat ruuvit.

KANTAVA OHJAUSHELA

Löysää ohjauskiskon kiinnityskonsoleiden ruuveja niin, että niitä 
voidaan säätää. Sulje ovi ja aseta kiskot kantavan ohjaushelan 
päälle.

Hitsaa ohjauskiskon keskimmäinen kiinnityskonsoli karmiin 
oviaukon keskikohtaan. Tarkista, että ohjauskiskot ovat linjassa 
toisiinsa ja hitsaa ulommainen kiinnityskonsoli karmiin. 

Avaa ovi haluamaasi 
maksimaaliseen auki asentoon 
ja säädä ohjauskiskon asento 
ulommaisista 
kiinnityskonsoleista.

Tarkista, että ovea on helppo 
avata ja sulkea ja kiristä sen 
jälkeen tarvittavat ruuvit.
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8 - Mukana toimitetut helat

Huolehdi siitä, että nämä helat kiinnittyvät oven runkoon 
eikä vain peltiin.

Asenna oven vetimet sopivalle korkeudelle ja varmista 
etteivät ne osu pitkäsalpoihin kun ovi avataan kokonaan.

Käyntioven kumistopparit asennetaan oven puoleen väliin

Tuulihaka asennetaan ulospäin aukeaviin oviin joita 
halutaan pitää auki 95°. Asenna ensin koukku. Avaa ovi ja 
merkitse vastakappaleen paikka, asenna vastakappale ja 
tarkista, että se kiinnittyy koukkuun.

9 - Loppuasennus

Tarkista, että ovi aukeaa ja sulkeutuu helposti sekä muuten liikkuu oikein.
Hitsaa saranat lopullisesti kiinni. Maalaa hitsausjäljet.

Alla olevat kuvat näyttävät helojen paikat:

TUULIHAKA
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