
NOSTO-OVEN
ASENNUSOPAS

Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista.
Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta.

Varmistaaksesi onnistunut asennus, pyydä tarvittaessa ammattilaista
suorittamaan asennus.
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NOVI nosto-ovet ovat eristetty suulakepuristetulla uretaanilla,
joten erityskyky on hyvä. Pintakuvioidut ovet ovat kuviota myöten täynnä 

uretaanieristettä, joten oveen ei tule lommoja yhtä herkästi kuin
styrox-eristeisiin oviin. Oven asentaminen on helppoa tätä asennusopasta

ja maalaisjärkeä käyttäen.

NOVI nosto-ovilla on 12 kuukauden materiaali- ja valmistusvirhetakuu.
Takuu ei koske asennusvirheitä tai asennuksen aikana vioittunutta ovea.

Takuutapauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Sisällysluettelo

Teknisiä tietoja

NOVI-takuu

Oven koko                                    250×215 cm / 250x250 cm / 300x320 cm
Oven vaatiman aukon koko     245×210 cm / 245x245 cm / 295x315 cm
Lamellien lukumäärä                 4
Lamellin paksuus                        38mm
Nostoautomatiikka                    Ei vakiotoimituksessa, saatavilla erikseen
Eristystaso                                   Puolilämmin
Lamellin U-arvo                          ~1
Oven U-arvo                                ~1,4
Asennusvalmius                         Täysin asennusvalmis
Väri                                                Valkoinen / Harmaa (RAL7024) / Ruskea (RAL8028)
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1. Vain pätevä ja asiantunteva henkilö voi huolehtia oven tasapainotuksesta.

2. Älä käytä sormuksia, kelloa tai löysää vaatetusta asennuksen aikana ja varmista, 
että käyttämäsi työskentelytaso / -tikkaat ovat tarpeeksti tukevat.

3. Säilytä tämä asennusopas myöhempää tarvetta varten.

HUOM! Jos asennat automaattisen ovenavaajan ja sinulla on vain yksi käyntiovi
(nosto-ovi) autotalliin, tulee sinun asentaa myös manuaalinen lukko- / hätäkahva. 

Tämä varmistaa, että autotallista pääsee ulos tai sen oven saa tarvittaessa auki myös 
mahdollisen sähkökatkon aikana.

Turvallisuusohjeet
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Nosto-oven osat
Nosto-ovi käyttökunnosssa
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Kiinnitystarvikkeet
eriteltynä tyypeittäin
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Nro Nimi Määrä

1 Lamellit 4 kpl

2 Kiinnitystarvikkeet 1 pss

3 Reikärauta 6 kpl

4 Vaakakisko ja kulmat 2 pr

5 Raidetuki 4 kpl

6 Sivukisko, C-kisko 2 pr

7 U-suojus 1 kpl

8 Lukko + kahvasarja 1 set

9 Ylärullan pidike 2 kpl

10 Keskisarana 9 kpl

11 Manuaalinen lukkosetti 1 set

12 Ohjausrulla 10 kpl

13
Rullakiinnike 6 kpl

Sivusarana 6 kpl

14 Kaapeli / vaijeri 2 kpl

15 Kiinnitysruuvi 23 kpl

16 Alatuki 2 kpl

17 Vääntöjousi 1 kpl

18 Akseli 2 kpl

19 Jousen katkeamissuoja 1 kpl

20 Akselin liitin 1 kpl

21 Laakeri 2 kpl

22 Vaijeritela 2 kpl

Osaluettelo
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Oviaukon mitat
Mittaa autotallin oviaukko sisäpuolelta.

Alla oleva havainnekuva on 2500x2150 mm ovelle. Voit laskea isomman oven koon 
helposti suhteuttamalla ao. mitat omaan oveesi.

2500x2150 mm
Sisämitta lattiasta kattoon 2350 mm (voidaan asentaa automaattinen avaaja)

Sisämitta seinästä seinään min. 2800 mm
Oviaukon korkeus max. 2100 mm
Oviaukon leveys max. 2450 mm

2500x2500 mm
Sisämitta lattiasta kattoon 2700 mm (voidaan asentaa automaattinen avaaja)

Sisämitta seinästä seinään min. 2800 mm
Oviaukon korkeus max. 2450 mm
Oviaukon leveys max. 2450 mm

3200x3000 mm
Sisämitta lattiasta kattoon 3200 mm (voidaan asentaa automaattinen avaaja)

Sisämitta seinästä seinään min. 3300 mm
Oviaukon korkeus max. 2950 mm
Oviaukon leveys max. 3150 mm
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Nosto-oven asentaminen
Kiinnitä seinään sopivilla ruuveilla sivukisko (L-mallinen) ja siihen liitetty pystykisko 

(C-mallinen). Varmista, että kiskot ovat oven molemmin puolin samassa linjassa
toisiinsa nähden ja että ne lähtevät samalta korkeudelta. Kiinnitä C-kisko hieman
kallellaan oviaukkoon nähden. C-kisko loittonee oviaukosta ylöspäin mentäessä 
(kavassa oikealla). Sisemmän ja alemman pään ja oviaukon väli on noin 40 mm ja 

yläpään sekä oviaukon väli noin 60 mm.

HUOM! Varmista, että kiskojen asennuskohdat ovat samalla tasolla
oviaukon molemmin puolin. Säädä tarvittaessa.
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Asenna reikärauta (#) ruuveilla ja muttereilla M3 & M4. Kiinnitä reikärauta kattoon 
käyttäen ruuvia M6, etäisyys seinästä (oviaukosta) n.2100-2300 mm (2500x2150 malli)

Kiinnitä vaakakiskot kulmilla (#4) sivukiskon ja pystykiskon yläosaan,
käytä kiinnistukseen osia M1 ja M2.

M3 ruuvi                             M4 mutteri                    M1 lukkopultti                       M2
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Kiinnitä vaakakiskojen päät kulmarautaan. 
Varmista, että vaakakiskot ovat vaakasuorassa 
ja säädä niitä tarvittaessa ennen kuin kiinnität 

ne kunnolla.

Kiinnitä alimpaan lamelliin alatuet (#16)
M5-ruuveilla

Kiinnitä keski- ja sivusaranat lamelleihin.

Aseta rullakiinnike sivusaranaan.

Aseta ohjausrulla paikoilleen.



10

Aseta ovilamelli paikoilleen yläkautta.

Valmistele toinen lamelli samalla tavalla 
kiinnittämällä siihen keski- ja sivusaranat. 
Asenna myös rullapidikkeet ja ohjausrul-
lat, jonka jälkeen nosta lamelli paikoilleen 

yläkautta.

Asenna samalla tavalla myös kolmas la-
melli paikoilleen.

Aseta sitten myös neljäs lamelli paikoilleen 
ja kiinnitä saranat. Aseta lamellit niin, että 

ovi on täysin kiinni. Kiinnitä ohjausrulla 
ylärullan pidikkeeseen ja aseta se kiskoon, 

tee tämä oven molemmin puolin.
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Vasemman ja oikean puolen kappaleet ovat erilaiset. Vasemmanpuolen
kappaleet on merkitty punaisella, oikean puolen mustalla.

Nyt asennetaan akseli ja nivelet, jousen katkeamissuoja, vaijeritelat
ja tukilaakerit.

Vääntöjousen asennus

Piirrä seinään suora viiva varmistaaksesi vaakatason.
Akselin ja oven väli on vähintään 200mm. Aseta jousen katkeamissuoja akselin

keskelle. Aseta jousen kannatin 45 asteen kulmaan oveen nähden.

Aseta tikkaat valmiiksi sopivalle korkeudelle. Asenna kaksi pyörötankoa (ei sis. 
pakkaukseen) vääntöjousen reikiin ja käännä vääntöjousta vastapäivään. Väännä 

2100mm korkeassa ovessa jousta n. 7 kertaa.

Jousen kiristys
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Kiinnitä vaijeri alapaneelin vaijerikiinnikkeeseen ennen kuin kiristät vaijerin
ja lukitset telan.

Tarkista, että ovi toimii. Jos ovi tuntuu liian raskaalta (vaikea käyttää),
jätä ovi auki ja asenna vaijerit liitintä käyttäen.

Muista, että molempien jousien täytyy olla venytetty samaan suuntaan.

Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.



13

Lukon asennus
Jos asennat oveen moottoroidun ovenavaajan ja autotalliin on toinen kulkuovi,

sinun ei tarvitse asentaa erillistä lukkoa nosto-oveen.

Musta PVC-osa tulee ovipaneelin ulkopuolelle. Kiinnitä lukko ruuveilla sisäpuolelta 
PVC-kuoren tappeihin. Liitä lukon salvan vastakappaleet molemmille puolille

tiivisteen ja L-kiskon väliin. Ne täytyy asentaa toisen ovipaneelin yläpuolelle lukon 
korkeudelle ja tarvittaessa voit porata reiät tiivisteeseen ja kiskoon.

Liitä lukkosalpa vastakappaleen kohdalle molemmin puolin oven reunoihin.
Kiinnitä vaijerin pää lukon päässä olevaan reikään ja toinen pää lukon salpaan oven 

reunassa.


