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Teollisuusovet ovat tärkeä osa logistiikkaketjua. Ne avautuvat lähteville ja tuleville 
lähetyksille, pitävät asiattomat ulkona ja suojelevat sisäpuolella olevia. 

Mitä muuta sitä voisi pyytääkään? 

Paljon muuta, jos se meistä on kiinni. 
Yli 35 vuoden kokemus ja kykymme kuunnella niin tilaajan kuin käyttäjänkin 

tarpeita ovat auttaneet meitä luomaan tehokkaan tuotantokoneiston. 
Samalla olemme oppineet, että ei riitä, että rakennus ja sen ovet toimivat hyvin, 

vaan että niiden tulee myös vahvistaa asiakkaan tuotemerkkiä. 

Nykypäivän teollisuusoviratkaisu ei ainoastaan tarjoa korkealaatuista 
toiminnallisuutta, vaan tukee myös koko laitoksen puoleensa vetävää ja 

tarkasti harkittua ulkoasua.

Prido® -oviratkaisut saat 
Suomessa Turnerilta.
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ECOLID - TALOUDELLINEN 
JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
Jotkin rakennukset tarvitsevat oven, jossa on hieman enemmän tyyliä. Sellaisessa rakennuksessa design, 
toiminta ja taloudellisuus ovat yhtä tärkeitä ominaisuuksia, jotka tulee huomioida. Nimensä mukaisesti Ecolid 
on erittäin taloudellinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto, jossa yhdistyvät samalla korkealaatuinen ulko-
näkö ja minimaalinen ylläpito. Joten jos tarvitset hyvin eristetyn, hintansa arvoisen ja turvallisen taitto-oven, 
älä etsi enää pitempään. 

• Ruotsin myydyin taitto-ovi 

• Design ja valmistus ovat huipputasoa

• Lyhyet toimitusajat ja luotettava toimitus

• Testattu 1 miljoonan avaamissyklin ajan

• Vähimmäistuulikuormitusluokka 3, 
hurrikaanin kestävä

• Noin 40 % parempi U-arvo kuin kehyksin 
rakennetuissa taitto-ovissa

• Ilmatiiviysluokka 4, ilman läpäisy 1,8 m3/m2 h
standardin EN12426 mukaisesti

• Helppo ja nopea asentaa saranoiden ja
ruuvikiinnittimien säädettävyyden ansioista

• Vaatii vain vähän sivu- ja ylätilaa

• Kestävät ja helposti käytettävät automaattiset pitimet

• Ensiluokkainen ruosteensuojaus

• Valmius moottorikäytölle

• Puristusvaara on poistettu suunnitteluvaiheessa, 
myös käsikäyttöisissä ovissa

• Matalat ylläpitokustannukset

• Kehitetty ja valmistettu Ruotsissa

• Ympäristöystävällinen vaihtoehto

• CE-merkintä EU-standardin EN13241-1 mukaisesti

• Valmistetaan mittatilaustyönä useissa eri malleissa.

• 5 vuoden takuu

• Oma asennusorganisaatio laadun takaamiseksi

Miksi kannattaa ostaa Ecolid-ovi:
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Huutokauppa Helsingborgissa. Useita Ecolid-ovia, joista yksi 4-lehtinen, yksi 3-lehtinen, yksi tavallinen ja yksi karmiin sijoitettu.

Teollisuushalli Vallentunassa. Seitsemän nelilehtistä Ecolid-ovea, 4000x4500 mm, joissa ikkunat kahdessa rivissä ja integroitu käyntiovi. Grafiitti 044.

Varasto Trollhättanissa. Kaksi neliosaista Ecolidtaitto-ovea, 
3800x2800 mm, joissa yläasennettu moottorikäyttö. Keltainen 189.

Teollisuushalli Helsingborgissa. 
Nelilehtinen Ecolid-ovi, jossa integroitu käyntiovi.

ECOLID-REFERENSSIT
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CE-merkintä
Kaikki Ecolid-ovet on CE-merkitty voi-
massa olevan rakennusdirektiivin stan-
dardin EN13241-1 mukaisesti. Moot-
torikäyttöiset ovet on CEmerkitty myös 
konedirektiivin, matalajännitedirektiivi ja 
EMCdirektiivin mukaisesti.

Eristysarvo
U-arvo 1,6 W/(m2/K) umpinaisessa
4x4 m ovessa tai 2,1 W/(m2/K) 1-lasi-
luokan tyyppi B1 ovessa, standardin 
EN12428 mukaisesti laskettuna.

Ilmatiiviys
Luokka 4, 1,8 m3/m2 h, standardin
EN12426 mukaisesti.

Mekaaninen kesto
Suunniteltu ja testattu miljoonalle
avauskerralle standardin EN12605
mukaisesti.

Vedenpitävyys
Luokka 3 standardin EN12425
mukaisesti.

Tuulenkestävyys
Luokka 3, 4 tai 5 koosta riippuen.
Testattu ja luokiteltu standardien
EN12444 ja EN12424 mukaisesti.

ECOLID TEKNISET TIEDOT
Oven osiin asennetut osat
Terästä, sähkösinkitty

Ikkunat
Eristetyt ikkunaruudut D4-12 kuudessa 
eri standardikoossa. Normaali korkeus n. 
1070 mm ja 5 vuoden takuu lasilevyjen 
välistä kondensaatiotiota vastaan. Ikku-
nan kehykset eloksoitua alumiinia, jossa
kylmäkatkot.

Integroitu käyntiovi
Saatavissa useita malleja. Aina ulospäin 
avautuva. Sijoitus riippuu ovivalinnasta, 
katso kohta projektisuunnittelu. Oven 
vähimmäiskorkeus 2800 mm, jotta käyn-
tiovi voidaan asentaa. Kulkuoven leveys 
riippuu ovilehden leveydestä ja voi olla 
pienimmillään 450 mm. Ovilehden vä-
himmäisleveys integroidun käyntioven 
yhteydessä on 820 mm. Lukko ASSA 
Evo 410.

Vetokahva
Eloksoidusta alumiinista valmistetut 
kahvat.

Eristys
50 mm freoniton polyuretaanivaahto.

Karmin saranat
Terästä, sähkösinkitty, säädettävissä 
useassa suunnassa. Öljyttömät teflon-
holkit . Ruuvataan kiinni oveen.

Lukko
Pitkäsalvat sisältä lukitsemista varten.
Sylinterilukko sisältä ja ulkoa tapahtuvaa 
lukitusta varten saatavissa lisävarustee-
na. Eurocylinder-lukot käyvät.

Välisaranat
Eloksoitua alumiinia. 
Öljyttömät teflon-holkit.

Ovilehti
Prosessilaminoituja sandwichpaneeleja.
Paksuus 50 mm. Yhden lehden enim-
mäiskoko 1250 x 6000 mm. Kumieristei-
den ym. kiinnittämiseen soveltuva kehys 
luonnollisesti eloksoidusta alumiinista. 
Sisäänrakennetut vahvistukset saranoi-
den, ohjainten ym. kiinnitykseen.

Oven karmi
Terästä tai puuta. Puukarmin yhteydessä 
korkeintaan 18 m² kokoinen ovi. Vähin-
tään 6 mm teräskarmi yksittäisen ovileh-
den ollessa > 6 m2. Muissa tapauksissa 
vähintään 4 mm teräskarmi. Saatavissa 3 
erilaista ruuvisettiä riippuen asennuksen 
tyypistä.

Pesuhallipaketti
Pesuhalleihin tai karjasuojiin asennetut 
ovet vaativat erityisen osapaketin, joka 
sisältää lisäruostesuojauksen, jotta takuu
on voimassa. Jälkiasennus ei ole mah-
dollista.

Johteet ja kiinnikkeet
Terästä, lämpögalvanoituja ja säädettä-
vissä. Ruuvataan kiinni oven karmiin.

Turvallisuus
Kumitiivisteet on muotoiltu niin, että pu-
ristumisriskiä ovilehtien tai ovilehden ja 
seinän välissä ei ole. Moottorikäyttöi-
sissä ovissa on optiset puristumisestot 
ovien sulkeutuvissa reunoissa. Joissakin 
moottorikäyttöisissä ovissa on lisävalo-
kenno taitepuolella. Jokaisessa osassa 
on vähintään 3 kantavaa kiinnikettä pu-
toamisen estämiseksi.

Tiivisteet
Valmistettu vanhenemista kestävästä 
EPDM-kumista. Suunnittelu vastaa stan-
dardia EN12453 ilman erillistä suojausta.

Oven pidikkeet
Automaattinen auki-asentoon lukittumi-
nen sekä sisään- että ulospäin aukeavis-
sa ovissa.

Pinta
Sisä- ja ulkopinta lämpögalvanoitua      
0,6 mm teräslevyä. Maalattu 25 µm poly-
esterimaalilla.

5 vuoden takuu
Katso takuuehdot erillisestä 
dokumentista.
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ECOLID-PROJEKTISUUNNITTELUOPAS
Ecolidin avautumisvaihtoehdot (* Sulkeissa olevat mitat pätevät, kun yksi lehti on varattu käyntiovelle.)

Sivusaranainen ovi 3-lehtinen taitto-ovi 4-lehtinen taitto-ovi

5-lehtinen taitto-ovi 6-lehtinen taitto-ovi 

Sisäänpäin avautuva

Ulospäin avautuva

Sisäänpäin avautuva Sisäänpäin avautuva

Ulospäin avautuva Ulospäin avautuva

1175–2475 mm

(1160–2460 mm)*

1800–3750 mm

(1785–3735 mm)*

2440–5040 mm

Sisäänpäin avautuva Sisäänpäin avautuva

Ulospäin avautuva Ulospäin avautuva

3050–6300 mm 3675–7575 mm

Asennusmitat - Ecolid (*Normaali ovitoimitus ei sisällä karmeja.)

Asentaminen ja kiinnittäminen oviaukkoon
Ecolid-ovet valmistetaan joko kynnystiivisteellä 
tai liukuvalla tiivisteellä

Enimmäiskorkeus
Liukuva tiivistys = 6005 mm (4600)
Kynnys = 5950 mm (4600)
Yksi lehti käyntiovena = 3200 mm
(Suluissa oleva luku koskee sivusaranoilla olevaa ovea.)

Vaakaleikkaus
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Ecolid-ikkunat

Ecolid-oviin voidaan asentaa kaksinkertaiset, eristävät ikku-
nat. Voitte valita perusvalikoimamme kuudesta ikkunatyypis-
tä, mutta myös erikoismittoja on saatavissa.

Sijoitus ja määrä ovat vapaasti valittavissa, kunhan alla 
annettuja mittoja noudatetaan. Normaalikorkeus = 1070 mm.

Ecolid-tiivisteet

Keskitiiviste – 4-lehtinen Karmitiiviste

Keskitiiviste – 3-, 5-, 6-lehtinen

Alatiiviste

Välitiiviste

30
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MOOTTOROITU ECOLID-OVI
Käykö teillä ovi yli 10 kertaa päivässä? Tee hyvä sijoitus ja asenna taitto-oveen moottorikäyttö. 
Pienemmän lämmön karkailun, paremman tuottavuuden, käyttäjien kannalta mukavamman työympäristön 
ja oven pidemmän käyttöiän ansiosta sijoitus maksaa itsensä takaisin jo muutamalla avauskerralla päivässä.

Sisäänpäin aukeava ovi
moottorilla varustettuna

Ovi ulkoa Sivuasennus Yläasennus

Ulospäin aukeava ovi 
moottorilla varustettuna

Pohjoismaisin oloihin sopivat 
moottorit ja ohjaimet
Moottorit ja ohjaimet on valmistettu Ruotsissa ja soveltuvat 
siksi rankkaan ilmastoon, johon kuuluvat rajut tuulet ja lumi 
sekä jopa -40 °C ulkolämpötilat. Ovet ja moottorit on aina 
suunniteltu kestämään vähintään luokan 3 tuulia eli hurri-
kaanituulia, joiden nopeus voi olla 33 m/s.

Avausvaihtoehdot
Neliosaiset sekä kaksiosaiset (puolet neliosaisesta) taitto-ovet 
voidaan varustaa moottorikäytöllä kahdella eri tavalla: 
yläasennus ja sivuasennus.

   • Yläasennuksessa moottori asennetaan oven keskiosan 
yläpuolelle ja ovi avataan ja suljetaan ovilehtien yläosaan 
kiinnitettyjen vipuvarsien avulla.

   • Sivuasennuksessa ulompien ovilehtien molemmille 
puolille asennetaan moottori, joka vetää ja työntää 
oven auki tai kiinni vipuvarsien avulla.

Avautumisnopeus
Oven hallintaan on useita ohjausvaihtoehtoja, aina 3-pai-
nikkeesta, jossa on auki-, seis- ja kiinnipainikkeet, sellaisiin 
hienostuneisiin ratkaisuihin kuin radio-ohjaus, tutka-ohjaus, 
automaattinen sulkeutuminen, koodilukko, vetokytkin, induk-
tiosilmukka ja lukkotoiminnot. Perustoimituksessa toimitetaan 
ohjauskeskus, joka toimii impulssiohjauksella sisäänrakenne-
tun näppäimistön avulla. Ohjaus sisältää lisäksi monia toimin-
toja, jotka helpottavat käyttäjien, asentajien ja huoltoteknikoi-
den elämää, esim. avauskertalaskin.

Turvallisuus
Moottoroidut ovemme täyttävät luonnollisesti voimassa olevat 
turvallisuusvaatimukset ja standardit. Kaikki puristusriskit on 
poistettu ovista alunperin, ja ne voidaan muuttaa moottorikäyt-
töisiksi ilman mitään lisäsuojausta. Optiset puristusestot, jot-
ka on rakennettu sisään oven keskitiivisteisiin, ja ylimääräiset 
turvavalokennot oviaukolla kuuluvat vakiovarusteisiin. Näiden 
henkilösuojien lisäksi moottorissa/ohjauksessa on kuormitus-
vahti moottorin suojana. Moottoroidut ovet on CE-merkittyjä ja 
testattu rakennustuotedirektiivin, konedirektiivin, matalajänni-
tedirektiivin ja EMC-direktiivin mukaisesti.
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Tuuliluokat ja koot
Vähintään tuuliluokka 3, standardin EN12424 mukaisesti. 
Yläasennuksen enimmäiskoko 18 m² ja sivuasennuksen 
22 m². Oven vähimmäiskorkeus 2700 mm.

Sivutila
Yläasennuksessa vähintään 700 mm. 
Sivuasennuksessa vähintään 800 mm.

Ylätila
Yläasennuksessa vähintään 455 mm. 
Sivuasennuksessa vähintään 100 mm.

Avautumisnopeus
n. 17 sekuntia.

Vapauttaminen
Käsikäyttö vapautussauvan avulla.

Toimintajännite, verkkoliitäntä
3-vaiheinen, 400V, T10A normaaliliitäntäisen 
CEE-liitännän kanssa.

Moottorin suojaluokka
3-vaiheinen sähkömoottori, 0,37 kW, 50 Hz. 
Suojaluokka IP54.

Kaapelointi
Valmis kaapelointi moottorin ja ohjauksen välillä sekä 
optisten puristusestojen ja käyntioven kytkimen välillä.

Lisävalokenno
Sisältää kaapeloinnin.

Vipuvarret ja kiinnikkeet
Säädettävät vipuvarret ja moottorivarret. 
Kiinnikkeet asennetaan oviin. kytkimen välillä.

TEKNISET TIEDOT JA LISÄVARUSTEET
Pridon nosto-ovista voidaan räätälöidä jokaisen talon tyyliin ja käyttäjän tarpeisiin sopiva kokonaisuus 
monipuolisen lisävarustevalikoiman avulla. Tutustu vaihtoehtoihin ja kysy ovimyyjiltämme lisää!

Radiovastaanotin ja 
käsilähettimet Tutka 3-painike ja avainohjain

Koodilukko ja kortinlukija Induktiosilmukka Vetokytkinavaus

Pridon nosto-oviin on saatavilla seuraavat normaalia arkea helpottavat lisävarusteet:
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AINUTLAATUINEN MUOTOILU
Edgelinen muotoilu perustuu Pridon tunnettuun teollisuusovien mallintamisohjelmaan ja soveltuu erityisesti 
rakennuksiin, joiden ulkonäkö on tärkeä. Se soveltuu yrityksille, jotka uskovat myös sen toimitilojen oikean 
ulkonäön vahvistavan omaa tuotemerkkiään. Toisin sanoen siis nykyaikaisille ja vaativille yrityksille.

Ecolid Slide
Ikkunat on sijoitettu kauimpana oikealla tai vasemmalla 
olevaan ovilehteen. Lasiruudut ovat kooltaan 240x480 
mm aina 4000 mm korkeisiin oviin asti ja 240x862 mm 
sitä korkeammissa ovissa.

Ecolid Square
Neliskulmaisia ikkunoita, jotka on sijoitettu kolmen 
ryhmiin keskitettynä ovilehtien korkeuden mukai-
sesti. Lasiruudut ovat kooltaan 240x240 mm aina 
4000x4000 mm kokoisiin oviin asti ja 480x480 
mm sitä suuremmissa ovissa.

Ecolid Stretched
Ikkunat sijoitettuna oven jokaiseen ovilehteen. Lasiruu-
dut on keskitetty kyseiseen ovilehteen.Lasiruudut ovat 
kooltaan 240x480 mm aina 4000 mm korkeisiin oviin 
asti ja 240x862 mm sitä korkeammissa ovissa.
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Valkoinen 010
Lähin RAL: 9010

Vaalean harmaa 022
Lähin RAL: 7044

Sininen 558
Lähin RAL: 5009

Hopea 045
Lähin RAL: 9006

Grafiitti 044
Lähin RAL: 9007

Grafiitin harmaa 036
Lähin RAL: 7024

Antrasiitin harmaa 035
Lähin RAL: 7016

Musta 015
Lähin RAL: 9005

Metsän vihreä 874
Lähin RAL: 6003

Punainen 758
Lähin RAL: 3009

Suklaan ruskea 434
Lähin RAL: 8017



Onnistunut oven hankinta
alkaa soittamalla:

0207 330 330
Turner Door Oy 
Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki 
Puhelin 0207 330 330 • Fax (08) 463710 • www. turner.fi

Pridolla on yli 35 vuoden kokemus, ja se on yksi alansa johtavia toimijoita. 
Yritys toimii teollisuusovien suunnittelussa, kehittämisessä, valmistamisessa ja markki-
noinnissa teollisuudelle ja muille ovien käyttäjille Pohjoismaissa ja Pohjois-Euroopassa. 
Yrityksen tavoitteena on tarjota houkuttelevin ja markkinoille sopivin valikoima alalla.


