Turner 200-sarja lisäohje
Tämä lisäohje on 2750 mm ja sitä korkeammille metallikaarisille 200-sarjan oville.
Alkuperäinen ohje poikkeaa tässä lisäohjeessa esitettyjen kohtien osalta.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista, että sinulla on kaikki siihen
vaadittavat osat.

-

Ovilamellit: 2750 mm 5 kpl / 3000 mm 6 kpl
Vääntöjousi 2750 mm 1 kpl / 3000 mm 2 kpl vasen- ja oikeakätinen
Sivusaranat 2750 mm 8 kpl / 3000 mm 10 kpl
Keskisarana 2750 mm 4 kpl / 3000 mm 5 kpl
o Jos oven leveys yli 2800 mm, niin keskisaranoita kaksinkertainen määrä
- Ohjausrulla 2750 mm 12 kpl / 3000 mm 14 kpl
- Jousenkatkeamissuoja 2750 mm 1 kpl / 3000 mm 2 kpl vasen- ja oikeakätinen
- Jousenkatkeamissuojan lukitusratas 2750 mm 1 kpl / 3000 mm 2 kpl

1.1 Kuljetus, käsittely ja varastointi
Ovi on pakattu kahteen pahvipakkaukseen ja putkiakseli erikseen. Toisessa
pakkauksessa on oven asennustarvikkeet ja toisessa pakkauksessa on
ovielementit. Ovilamellipakkausta on käsiteltävä varovasti, sillä
ovilamelleihin tulee herkästi painaumia. Jos asetat pakkauksen lattialle,
huolehdi ettei pakkauksen alle jää teräviä esineitä. Älä astu pakkauksen
päälle!
1.2 Esivalmistelutyöt

Oven asennusaukko

- Ovi asennetaan valmiin aukon sisäpintaan. Seinä, katto ja lattiapintojen on
oltava valmiit, sillä oven toiminta voi muuttua, jos pintoja joudutaan
asennuksen jälkeen muuttamaan.

- Tarkista oviaukon sivujen pystysuoruus yläpinnan/lattian vaakasuoruus ja
mittaa oviaukon ristimitta.
- Jos seinä, –ja kattomateriaali on kipsi, -tai muuta levymateriaalia tarkista,
että ovikiskojen kiinnityspisteiden alla on riittävän tukeva kiinnitysalusta
esim.puu

Asennusmitat (kts.liite oviaukon mitoitus, ohjeen lopussa).

Oviaukon leveys

2750/3000 mm

Oviaukon korkeus

2750/3000 mm

Oviaukon ylätila

215 mm

Oviaukon sivutila

min.100 mm puolella

3. Jousen ja akseliston asennus
Yhdellä vääntöjousella varustettu ovi asennetaan alkuperäisen ohjeen
mukaisesti. Kahdella vääntöjousella varustetussa ovessa pitää vääntöjousen
kätisyys tarkistaa ja asentaa oikeinpäin putkiakselille. Ole erityisen tarkka
tämän kanssa, koska ne eivät toimi oikein väärin asennettuna.
Jousenkatkeamissuojat pitää myös asentaa oikeinpäin ja niissä oleva viiste
tulee aina alaspäin.
Sisältä ulospäin katsottuna oveen päin.
Vasenkätinen vääntöjousi asennetaan katkeamissuojan oikealle puolelle.
Vääntöjousen kiinnityspää tulee vasemmalle ja kiristyspää oikealle.

Oikeakätinen vääntöjousi asennetaan katkeamissuojan vasemmalle
puolelle. Vääntöjousen kiinnityspää tulee oikealle ja kiristyspää vasemmalle.

