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Postiluukut 

Postiluukku DF61 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KI. 

Materiaali: ruostumaton teräs. 

Pintakäsittely: kiillotettu Rt/KI. 

Käytetään esimerkiksi porras-

taso- ja ulko-ovissa. Voidaan 

asentaa myös pystyasentoon. 

IP-pakkaus sisältää puuruuvit.

Postiluukku DF60+63 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KI. 

Materiaali: ruostumaton teräs. 

Pintakäsittely: kiillotettu Rt/KI.

Käytetään porrastaso-ja ulko-

ovissa. Luukussa on nimikilpi 

ja se voidaan asentaa myös 

pystyasentoon. IP-pakkaus 

sisältää puuruuvit.

(työstömitat)

(työstömitat)

(työstömitat)
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Postiluukut 

Aukkosuoja DF63 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KI. 

Materiaali: ruostumaton teräs. 

Pintakäsittely: kiillotettu Rt/KI. 

Käytetään postiluukkujen 60 ja 

61 kanssa. IP-pakkaus sisältää 

puuruuvit.

Postiluukku PRIMO 31

Materiaali: alumiini/muovi.

Pintakäsittelyt: hopea-anodisointi 

Al/AHO, messingin väriseksi 

anodisointi Al/ME.

Erikoisväreinä toimitusajalla ovat 

punainen, sininen ja ruskea.

Postiluukku PRIMO 31 on ainoana 

Suomessa tyyppihyväksytty 

luukku EI15 ja EI30 –palo-oviin ja 

myös dB25, dB30 ja dB35 –desi-

belioviin. Luukun tyyppihyväksyn-

tänumero on YM 122/6221/2005.

Luukulle tehdään suora koneistus 

oveen, mutta posti putoaa 30 as-

teen kulmassa, joten se soveltuu 

myös kaksilehtisiin oviratkaisuihin. 

Yksisuuntaruuvit lisäävät turval-

lisuutta. Soveltuu saneerausluu-

kuksi esim. ABLOY® DF60+63 tai 

PRIMO 464 –luukkujen tilalle.

(työstömitat)

Oven paksuus 40-65 mm:

Oven paksuus 66-80 mm:
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Ovikello ja oven pysäyttimet   

Ovikello DF64 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KI. 

Materiaali: ruostumaton teräs. 

Pintakäsittely: kiillotettu Rt/KI. 

Oven vahvuus 40-60 mm, 

L-karalla 61-110 mm. Käytetään 

porrastaso- ja ulko-ovissa.

IP-pakkaus sisältää puuruuvit.

Magneettipysäytin DF630 

Materiaali: kumia/terästä.

Pintakäsittely: sinkitty Fe/ZN, 

kumi harmaa. 

Käytetään parveke- ja sisäovis-

sa. Pitovoima 20 kg.

IP-pakkaus sisältää puuruuvit.

Magneettipysäytin DF631

Materiaali: kumia/terästä.

Pintakäsittelyt: sinkitty Fe/ZN, 

kumi harmaa. 

Käytetään parveke- ja sisäovis-

sa. Pitovoima 20 kg.

IP-pakkaus sisältää puuruuvit.
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Oven pysäyttimet     

Ovenpysäytin DF660/200,
DF660/400 

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittely: sinkitty Fe/ZN. 

Käytetään ulko-ovissa.

Puuruuvit sisältyvät 

IP-pakkaukseen.

Ovenpysäytin DF661 

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittely: sinkitty Fe/ZN. 

Käytetään ulko-ovissa.

Lenkkiosassa mukana puuruuvit.

Ovenpysäytin DF662 

Materiaali: alumiini. 

Pintakäsittely: anodisoitu AI/AHO. 

Käytetään ulko ja sisä-ovissa.

IP-pakkaus sisältää puuruuvit.
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Solifer -saranat     

Solifer Sokkasarana 350 S

vasen ja oikea 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI, 

kromattu Ms/CR.

Materiaali: alumiini Al.

Pintakäsittelyt: alumiini Al,

valkoinen Al/JVA. 

Käytetään ylä-, ala- tai sivu-

saranoiduissa huultamattomissa 

ikkunoissa, myös julkisissa 

tiloissa. Saranassa on laake-

ripintana muotoiltu irrallinen 

saranatappi.

Solifer Kuulasarana 350

vasen ja oikea 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI, 

kromattu Ms/CR.

Materiaali: alumiini Al.

Pintakäsittelyt: alumiini Al,

valkoinen Al/JVA. 

Käytetään huultamattomissa 

sisäovissa ja ikkunoissa, myös

julkisissa tiloissa.

Saranassa on laakeripintana 

muotoiltu saranatappi ja kar-

kaistu kuula.
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Solifer -saranat     

Solifer Kuulasarana 351

vasen ja oikea 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu 

Ms/KI, kromattu Ms/CR.

Materiaali: alumiini Al.

Pintakäsittelyt: alumiini Al,

valkoinen Al/JVA.  

Käytetään huulletuissa sisä-

ovissa ja ikkunoissa, myös 

julkisissa tiloissa. Laakeripin-

tana on muotoiltu saranatap-

pi ja karkaistu kuula.

Solifer Sokkasarana 351 S

vasen ja oikea 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI, 

kromattu Ms/CR.

Materiaali: alumiini Al.

Pintakäsittelyt: alumiini Al,

valkoinen Al/JVA. 

Käytetään ylä-, ala- tai sivu-

saranoiduissa huulletuissa 

ikkunoissa, myös julkisissa 

tiloissa. Laakeripintana on 

muotoiltu saranatappi.

Solifer-saranoiden 

kuormitustaulukko:

Solifer-saranat on voideltu 

tehtaalla. Jos oven tai ikkunan 

pintakäsittely on poistanut 

tehdasvoitelun, tulee ennen 

käyttöönottoa suorittaa uusin-

tavoitelu.

Saranoiden sijoitus:

Jos käytetään kolmea sa-

ranaa, asennetaan keskim-

mäinen sarana n. 200 mm 

ylimmän saranan alapuolelle.

3-saranaa: Ms

O
v
e

n
 t

a
i 
ik

k
u

n
a

n
 p

a
in

o
 k

g

Oven tai ikkunan leveys mm

2-saranaa: Ms

2-saranaa: Al

3-saranaa: Al
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Liukuoven kisko DF420 

Materiaali: alumiini. 

Käytetään enintään 35 kg paina-

vissa ovissa. Kiskoa ei voi taivut-

taa ja varastopituudet ovat 1500 

ja 2000 mm (itsepalvelupakkauk-

sia), sekä 5000 mm. Kiskossa on 

reiitys noin 250 mm:n välein.

Pyörästö DF423 

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittely: sinkitty Fe/ZN, 

pyörät valkoista muovia. 

Pyörästöpakkaus DF4230 

IP-pakkaus sisältää 2 kpl pyöräs-

töjä DF423 B, seinäpysäyttäjän 

DF409, 2 kpl alaohjaimia DF404 

ja kiinnitysruuvit.

Seinäkannatin DF425

Materiaali: sinkattu teräs Fe/ZN.  

Kuppivetimet DF401 ja 
DF402

Materiaali: teräs.

Pintakäsittelyt: messingöity 

Fe/JME, kromattu Fe/CR.

Liukuovikiskot           
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Liukuoven kisko DF440 

Materiaali: alumiini.

Käytetään enintään 35 kg 

painavis-sa ja 19-35 mm pak-

suissa kaapin ovissa. Kiskoa

ei voi taivuttaa ja varastopi-

tuudet ovat 1500 ja 2000 mm 

(itsepalvelupakkauksia), sekä 

5000 mm. Kiskossa on reiitys 

noin 250 mm:n välein.

Pyörästö DF443 A ja
DF443 B

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittely: sinkitty Fe/ZN,

pyörä on valkoista muovia.

Pyörästöpakkaus DF4430 

IP-pakkaus sisältää 2 kpl 

pyörästöjä DF443A ja DF443B, 

alaohjaimen DF444 ja kiinni-

tysruuvit.

Seinäkannatin DF405 

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittely: sinkitty Fe/ZN.

Peitelaudan kannatin 407

Materiaali: sinkitty teräs Fe/ZN. 

Kannatinjako n. 800 mm.

Liukuovikiskot                     
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Liukuoven kisko DF450 

Materiaali: alumiini. 

Käytetään enintään 90 kg 

painavissa ja 25 mm paksuissa 

tai paksummissa ovissa. Kiskoa 

ei voi taivuttaa. Varastopituudet 

ovat 1700, 2100, 2600, 3000 

(itsepalvelupakkauksia) sekä

4000, 5000 ja 6000 mm.

450 -kiskossa on reiitys n.

400 mm:n välein seinäkannatin-

ta varten.

Pyörästö DF453 

Materiaali: valkoinen muovi, 

kannatin sinkittyä terästä Fe/ZN. 

Vaunun neljä nylonpyörää takaa-

vat kevyen ja äänettömän kulun.

Pyörät on voideltu tehtaalla, 

joten niitä ei tarvitse huoltaa.

Pyörästöpakkaus DF4530 

IP-pakkaus sisältää 2 kpl 

pyörästöjä DF453, seinäpysäyt-

timen DF408, 2 kiskopysäyttäjää 

DF456, alaohjaimen DF404 ja 

kiinnitysruuvit. 

Seinäkannatin DF405 

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittely: sinkitty Fe/ZN. 

Kannatinjako 400 mm. 

Peitelaudan kannatin 
DF407

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittely: sinkitty Fe/ZN. 

Kannatinjako n. 800 mm.

Liukuovikiskot           

1700 mm

2100 mm

2600 mm

3000 mm

DF407

3

4

4

5

DF405

5

6

6

7

Kannattimien määrät:
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Mittasuositukset:

Yli 1850 mm leveät ovet: L = 1,5 x A + 300 mm. 

DF450 -kiskon
asennusohje: 

kisko kiinnitetään suoraan ja 

tasaiseen alustaan ja kiskon 

sisäpuolen on oltava puhdas. 

Alustan korkeus = oven korkeus 

+ 65 mm.

Kisko kiinnitetään keskelle oven 

liikkuma-aluetta ja sopivalle 

etäisyydelle seinästä (n. 5 mm.). 

Alaohjain DF404 kiinnitetään 

keskelle oven liikkuma-aluetta. 

Oven kannatinlevyt (1) kiinnite-

tään seuraavaksi. Tämän jälkeen 

ovi laitetaan alhaalta alaoh-

jaimeen ja nostetaan kiskoille 

laitettujen pyörästöjen varaan.

Oven korkeutta säädetään 

kiertämällä kannatinruuvia (2),

ja tämän jälkeen lukitusmutteri 

kiristetään. Sitten asennetaan 

kiskonpysäyttimet DF456. Kun 

oven liike rajoittuu seinään, 

asennetaan seinäpysäytin 

DF408 puoliväliin oven kor-

keussuunnassa. Viimeiseksi 

kiinnitetään peitelauta.

Asennus: kiskossa on reiitys 

noin 400 mm:n välein. 

Liukuovikiskot           

Liukuoven kisko DF440 asennus Liukuoven kisko DF420 asennus

Kattokiinnitys Seinäkiinnitys Kattokiinnitys Seinäkiinnitys

Kattokiinnitys Seinäkiinnitys

Oven leveys

Kiskon pituus 

A mm 

L mm 

750-950 

1700 

951-1250

2100 

1251-1550

2600 

1551-1850

3000 
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DF2025 + 6065

Oven salvat     

Painikekäyttöiset 
pikasalvat DF2025,
DF2035 ja DF2050

Materiaali: teräs.

Pintakäsittelyt: kromattu Fe/CR, 

messingöity Fe/JME.

Painikekäyttöiset salvat 

asennetaan uppolukkojen 

kaltaisesti ja oven vahvuus pitää

olla vähintään 40 mm. Salvassa 

voi käyttää metalliovenpainik-

keita tai pitkäsalvanpainikkeita. 

Puuoviin on mahdollista asentaa 

pyöreällä kilvellä varustetut 

ovenpainikkeet. Puuovissa 

painikeruuvit kiinnitetään salvan 

runkoon M5-ruuveilla. Metallio-

vissa on käytettävä teräsholk-

kimuttereita. Pikasalvan läpi ei 

ruuveja voi ruuvata. Painikkeen 

liike on 90 astetta ja haluttaessa 

salvat voi varustaa puuovissa 

lukittavalla ja sarjoitettavalla 

painikkeella ABLOY® 6065, 6066 

tai 6067. Puuoven tulee olla 

vähintään 60 mm paksu.

Pikasalpa
DF3000, DF3100 Rst, 
DF3001, DF3101 Rst

Materiaali: näkyvät osat mes-

sinkiä/muut osat terästä tai 

ruostumatonta terästä.

Pintakäsittelyt: kromattu 

CR, satiinikromattu MCR, 

kiillotettu+lakattu KILA.

Pikasalpa DF3000 on tarkoitettu 

välikarmittomien metalliprofi ili- 

ja puupariovien kiinteän puolen 

lukitsemiseen. Kiinniasennossa 

salpa aukeaa vain kahvasta alas 

vetämällä. Selkeä tarra opastaa 

oikeaa käyttöä. Osastoivia ovia 

varten kaikki ovea kiinnipitävät 

osat ovat terästä. Salvassa 

on tankojen pikakiinnitys, joka 

helpottaa asennusta. 

Perusversioissa DF3000 ja 

DF3100 Rst tankojen paikka on 

säädettävissä 7 mm sivusuun-

nassa, 11 - 18 mm oven pinnas-

ta. Salvan asennus-syvyys on 

vain 31 mm.

Tiettyihin oviprofi ileihin käyvät 

erikoisversiot DF3001 ja DF3101 

Rst, joissa lukitustankojen 

asennus-syvyys voi olla myös 

32-35 mm oven pinnasta. Tällöin 

asennus-syvyys on 46 mm.

Vaativiin käyttöympäristöihin on 

saatavissa ruostumattomasta 

teräksestä valmistetut salvat

DF3100 Rst ja DF3101 Rst, 

joissa salvan kaikki lukitsevat 

osat ovat ruostumatonta terästä 

ja pintakäsittely on satiinikromi.
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Oven salvat           

Pikasalpa
DF3001 ja DF3101

Pikasalpa
DF3000 ja DF3100

Asennusesimerkkejä

Oven poraukset

Pikasalpa DF2025, DF2035 ja DF2050

salpa

DF2025

DF2035

DF2050

A

25

35

50

B

48

58

73
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Oven salvat           

Riippulukkolisälaite 
DF3002 

Materiaali: teräs.

Pintakäsittely: kromattu CR.

Käytetään, kun pikasalpa 

DF3000 halutaan lukita joko 

kiinni- tai aukiasentoon riippu-

lukolla.

DF3002 asennetaan pikasalvan 

ruuveilla salvan ylä- tai alapää-

hän. Suositellaan käytettäväksi 

ABLOY® -riippulukkoa PL330.

Lukituskupu DF3005

Materiaali: muovi.

Käytetään pikasalpa DF3000:n 

kanssa poistumisteissä. Kupu 

lukitaan paikoilleen ABLOY® 

-kalustelukoilla OF206 tai 

OF207.
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Murtoturvallinen lukitus 

pikasalpa DF3000:n avulla. 

Kulunvalvontaa varten yläkar-

min vastakappale korvataan 

ABLOY®- vastalevyllä 4615 ja 

siihen asennettavalla ABLOY®- 

mikrokytkintelkipesällä 8400.

Siirtotankolisälaite asennetaan 

pikasalpa DF3000:n yläsiirto-

tankoon oven sisään. Tällöin 

ovessa käytettävä lisälukko

automaattisesti lukitsee 

DF2003:n avulla pikasalvan 

todella murtoturvallisesti.

Vastakappaletta DF2006 käy-

tetään pariovissa suoratelkisen 

lisälukon vastakappaleena, kun 

halutaan käyttää siirtotankolisä-

laitetta DF2003.

Oven salvat     
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Puuoven reunasalpa DF849

Materiaali: sinkki. 

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, 

kultalakattu Zn/KULA, Zn. 

Upotettava malli. Käytetään 

puuovissa, parioven kiinteän 

puolen salpana, 2 kpl/ovi.

Säädettävä vastakappale 

muovia.

Oven salvat     

Metallioven reunasalpa 
DF330 

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittely: sinkitty Fe/ZN. 

Upotettavassa salvassa on 

kaksisuuntainen toiminta ja 

tangot kiinniteään salpaan 

M8-kierteellä (tangot eivät 

sisälly toimitukseen). Käyte-

tään metalliprofi ilipariovien 

lukitukseen, 1 kpl/ovi.
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Puu- ja metallioven 
pikasalpa DF900 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI,

kromattu Ms/CR. 

Pintaan asennettavassa salvas-

sa on kaksisuuntainen toiminta. 

Käytetään puu- ja metalliprofi ili-

pariovien lukitukseen.

IP-pakkaus sisältää puuruuvit,

2 vastakappaletta ja 4 ohjainta.

Tilauksesta salpa voidaan toi-

mittaa riippulukkoreiityksellä.

Oven salvat                
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FT automaattinen
tiivistekynnys

Materiaali: Ulko- ja sisäprofi ili 

alumiinia, mekanismi terästä 

ja tiivistyslista tulenkestävää 

erikois-silikonia.

Käyttötarkoitus:

Käytetään ovissa, joissa ei voida 

käyttää kynnystä, esimerkiksi 

sairaaloissa. Pitää tehokkaasti 

ulkona tulen, savun ja hajut.

Asennus ja toiminta:

Upotetaan oven alaosaan.

Kun tiivistekynnyksen ohjaus-

tappi kohtaa oven karmin, 

putoaa tiivistyslista nopeasti ja 

äänettömästi lattiaan. Kun ovi 

avataan ja ohjaustappi vapau-

tuu, nostaa mekanismi tiivistys-

listan ylös siten, että se ei oven 

auetessa liu’u lattiassa. Sopii 

sekä vasen-, että oikeakätisiin 

oviin. Oven ja lattian korkeusero 

voi olla 5 - 20 mm. Tiivistyslistan 

korkeutta on helppo säätää 

kuusiokolo-avaimella.

Testattu Ruotsissa (Swedish 

National Testing and Research 

Institute) sekä El30 -palon-

kestoluokkaan, että RW 30 db 

-desibeliluokkaan. Testiraportit 

ovat tarvittaessa saatavilla 

(ruotsinkieliset).

Oven salvat     

Varastotuotteet:

Tiivistekynnys FT L = 399  (ilman mekanismia)

Tiivistekynnys FT L = 320  (ilman mekanismia)

Tiivistekynnys FT L = 420 

Tiivistekynnys FT L = 520 

Tiivistekynnys FT L = 620 

Tiivistekynnys FT L = 720 

Tiivistekynnys FT L = 820 

Tiivistekynnys FT L = 920 

Tiivistekynnys FT L = 1020 

Tiivistekynnys FT L = 1120 

Tiivistekynnys FT L = 1220

Tiivistekynnystä voi tarvittaessa lyhentäää maksimissaan 80 mm.

��

��
�"
��
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Oven salvat                

Lukittava 
oven pitkäsalpa FIX 896

Materiaali: teräs.

Pintakäsittely: sinkitty Fe/ZN. 

Salpaa käytetään ulos- ja sisään-

aukeavissa parveke- ja pihaovis-

sa. FIX 896 on 3-telkinen salpa, 

jossa teljen ulostulo on 17 mm 

ja leveys 9 mm. Keskiössa on

8 mm:n karareikä ja etulevyn 

mitat ovat 25 x 2 tai 20 x 2 mm. 

Salpa voidaan lukita ABLOY® 

sylinterillä. Varastopituus on 

2015 mm, mutta tilauksesta on 

saatavissa myös muita mittoja.

Jos ovessa käytetään puolipai-

niketta ja painikkeen kiinnitys-

ruuveille ei ole riittävästi tukea 

ovessa, niin salvan lukkopesän 

reikiin asennetaan kiinnityslevy

FIX 842. Se asennetaan yhdessä 

pitkäsalvan kanssa. 

Salvan moitteeton toiminta 

edellyttää lukkopesän ja telkien 

voitelua, jota varten on etulevys-

sä reikä.

Vastakappaleet (62 R), kiinni-

tyslevy ja puuruuvit eivät sisälly 

toimitukseen. Salvassa voidaan 

käyttää myös aukipitolaitetta FIX 

150, jolloin salvan numero on 

FIX 896 F. 

LH037 + 807

����������

� �
��

��
�

��������

����������

� 



�

��

��

��
�

��
��

�	
��

��
�

��
�

�

� ��

�	

�� 
���

��

����

� ���

Upotuskuvat

62 R

842

Telkien kohdalta Siirtotangon kohdalta
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Oven pitkäsalpa FIX 891

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittely: sinkitty Fe/ZN. 

Salpaa käytetään ulos- ja 

sisäänaukeavissa parveke- ja 

pihaovissa. Salvassa on kolme 

telkeä, joiden ulostulo on 17 mm 

ja leveys 9 mm. Etulevyn mitat 

ovat 25 x 2 tai 20 x 2 mm. Va-

rastopituus on 2015 mm, mutta 

tilauksesta on saatavissa myös 

muita mittoja.

Jos ovessa ei ole riittävästi tu-

kea pitkäsalvan puolipainikkeen 

kiinnitysruuveille, asennetaan 

salvan asennuksen yhteydessä 

kiinnityslevy 806 lukkopesän 

reikiin painikkeen puolelle.

Salvassa voidaan käyttää 

lukittavaa ABLOY® 6065, 6066, 

6067 tai DH844 S -painiketta, 

jonka voi varustaa ABLOY®- sy-

linterillä.

Salvan moitteeton toiminta 

edellyttää telkien ja lukkopesän 

voitelua, jota varten on etulevys-

sä reikä. Vastakappaleet

(62 R), kiinnityslevy ja puuruu-

vit eivät sisälly toimitukseen. 

Salvassa voidaan käyttää myös 

aukipitolaitetta FIX 150, jolloin 

salvan numero on FIX 891 F.

Oven salvat                

Upotuskuvat
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62 R

806
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Aukipitäjä FIX 150/160 

Materiaali: jarrupala samakkia, 

päätylaakerit ja karmikappale 

asetaalimuovia, muut osat 

sinkittyä terästä.

Käytetään ikkunoissa ja ikkuna-

ovissa siirtolaitteella varustetun 

FIX-pitkäsalvan kanssa. Pit-

käsalvan tuotenumeron perään 

merkitään tällöin F -kirjain, esi-

merkiksi 891 F. Aukipitäjä toimii 

pitkäsulkijan painikkeella. Kun 

painike on kiinniasennossa, puite 

pysyy halutussa tuuletusasennos-

sa. Kun painike on aukiasennos-

sa, puite liikkuu vapaasti.

Puitteen ja saranoiden säästä-

miseksi teljetty jarrupala luistaa 

ylikuormituksen alaisena. Auki-

pitäjän varsi voidaan vapauttaa 

karmikappaleesta.

Aukipitäjä voidaan asentaa ylös, 

alas tai molempiin päihin, riip-

puen pitkäsalvan siirtolaitteen 

sijoituksesta.

Tilattaessa on ilmoitettava:

1. Puiteleveys.

2. Onko kyseessä oikea vai  

 vasenkätinen ovi.

3. Käytetäänkö ala-, sivu- tai  

 yläsaranoidussa puitteessa.

 Aukipitolaite FIX 160 kanssa  

 tilattava erillinen karmivast-

 kappale; FIX 1640 tai

 FIX 5580.

Oven salvat     

Käyttö ja koot

Mitat mm

Puiteleveys

max-min

1500-1101

1100-801

830

800-551

730

550-401

400-301

300-201

200-140

Tuote

150, 160

5

4

4

3

3

2

1

0

Lukkoakselin

pituus max puitel.

1083

807

537

657

587

457

357

286

192

Jarrulaa-

tikon pit.

452

452

452

352

352

252

202

157

109

Varren

pituus

450

450

450

280

280

205

140

100

6000

160 150

FIX 1640

FIX 5580
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Lapsiturvallinen 
aukipitäjä FIX 150 S/160 S 

Materiaali: kuten FIX 150, mutta 

täydennetty sinkittyä teräs-

tä olevalla salpateljellä sekä 

käyttövivulla, joka on kromattua 

samakkia, kilpi asetaalimuovia.

Käytetään ikkunoissa ja ikkuna-

ovissa, joissa pitää olla salpa-

laite lapsiturvallista tuuletusta 

varten ja joissa on siirtolaitteella 

varustettu FIX-pitkäsalpa. Pit-

käsalvan tuotenumeron perään 

merkitään F -kirjain. 

Toiminta ikkunaovissa: Käyttö-

vipua käännetään ennen kuin 

puite saavuttaa salpakohdan. 

Salpatoiminnon palauttaminen 

edellyttää, että käyttövipu kään-

netään takaisin, kun puite on 

suljettu. Käyttövipuna FIX 4570, 

jonka voi irroittaa puitteesta.

Asennetaan ylös tai alas, riip-

puen pitkäsalvan siirtolaitteen 

sijoituksesta.

Tilattaessa mainittava:

1. Puiteleveys

2. Onko kysessä oikea vai   

 vasen ovi/ikkunaovi.

3. Onko kyseessä sisään vai   

 ulos-aukeava ovi/ikkunaovi.

Oven salvat     

Käyttö ja koot

Mitat mm

Puiteleveys

max-min

1500-1101

1100-801

830

800-551

730

550-401

400-301

300-201

200-140

Tuote

150 S, 160 S

-

4

-

3

-

2

1

0

-

Lukkoakselin

pituus max puitel.

1083

807

537

657

587

457

357

286

192

Jarrulaa-

tikon pit.

452

452

452

352

352

252

202

157

109

Varren

pituus

450

450

450

280

280

205

140

100

60

FIX 1640

FIX 5580

160 S 150 S
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Ovijarru FIX 523/2 ja 533/2

Materiaali: teräs/muovi/

ruostumaton teräs (tanko).

Pintakäsittelyt: teräs- ja muovi-

osat valkoiset.

Käytetään kevyehköissä ovissa; 

523/2 ulosaukeavissa ovissa ja 

533 sisäänaukeavissa ovissa. 

Ovileveys 700 - 910 mm. Ovi-

jarru pitää oven halutussa auki 

-asennossa ja estää ovea 

paiskautumasta tuulen voimas-

ta. Jarruvoimaa voidaan säätää. 

Ovijarruissa ei ole kätisyyttä.

IP-pakkaus sisältää puuruuvit.

Oven salvat     

523/2

533/2
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Ovijarru FIX 328 
ja FIX 328 A 

Materiaali: teräs. 

Pintakäsittely: sinkitty Fe/ZN. 

Käytetään kevyehköissä ovissa;

328 A asennetaan oven ulko-

puolelle ja 328 oven sisäpuolel-

le. Ovijarru pitää oven halutussa 

aukiasennossa ja estää ovea 

paiskautumasta tuulen voi-

masta.

Jarruvoimaa voidaan säätää 

säätömutterin avulla. Varsi voi-

daan irrottaa karmikappaleesta. 

Ovijarruissa ei ole kätisyyttä. 

Oheinen asennusmitta antaa 

aukeamiskulmaksi 90 astetta. 

Suurempaa aukeamiskulmaa 

varten asennusmittaa pitää 

pienentää. 

IP-pakkaus sisältää puuruuvit.

Oven salvat                

328

328 A
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Oven salvat          

Autotallin aukipitolaite 
FIX 270, 271 

Materiaali: teräs.

Pintakäsittelyt: sinkitty Zn,

valkoinen JVA.

Fix 270 on tarkoitettu 700 - 1100 

mm leveille oville ja Fix 271 1000 

- 1300 mm leveille oville.

Fix 270:ssä ei ole kätisyyttä vaan 

kätisyys on päätettävä ennen 

asennusta, mutta Fix 271 on 

kätinen ja kätisyys on ilmoitettava 

tilattaessa.

Täysin avoimessa asennosa

(n. 90 astetta) salpahaka putoaa 

automaattisesti salpa-asentoon. 

Kun ovea työnnetään edelleen 

aukiasentoon, salpahaka vapau-

tuu, jolloin ovi voidaan sulkea. 

Pysäytinjousi toimii myös iskun-

vaimentajana ja säästää ovea ja 

saranoita.

Maksimi oven paino 125 kg. 

IP-pakkaus sisältää ruuvit ja 

asennusohjeen.

Reunasalpa FIX 146 

 Materiaali: valkoinen muovi. 

Käytetään kevyehköissä pari-

ovissa kiinteän puolen salpana

sekä sisään- ja ulosau-

keavissa kaksiaukkoisissa 

ikkunoissa,joissa on vastakkais-

puitteet. Salpa (2 kpl) upotetaan 

ikkunaan tai oveen.

Puuruuvit eivät sisälly toimituk-

seen.
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Asennus:

225/270 

160/310
625/700

20/20




