
ABLOY®-kääntöovikoneistoilla toimintavarmuutta automaattiseen ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Helppokulkuisuutta,

joka lisää toimintojen sujuvuutta ja ihmisten viihtyvyyttä. Turvallisuutta, joka varmistaa esteettömän kulkemisen ja palotur-

vallisuuden tiloissa, joissa liikutaan paljon.
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Helppokulkuisuutta!

JOUSTAVASTI OHJELMOITAVAT AUKIOLOAJAT SEKÄ SULUTUS- JA TAHDISTUSTOIMINNOT

Pariovien avautuminen ja sulkeu-
tuminen ilman mekaanisia tahdis-
timia.

Ohjelmoitava peräkkäisten ovien
sulutustoiminto.

Ohjelmoitava peräkkäisten ovien
porrastettu avautumis- ja sulkeu-
tumisjärjestys.

ABLOY®-kääntöovikoneistoilla saavutetaan käyttömuka-
vuus ja kulkemisen joustavuus erilaisissa kohteissa. Julkisten
tilojen ovet ovat kovassa käytössä suurimman osan vuoro-
kaudesta. Se vaatii oviautomatiikalta ehdotonta toiminta-
varmuutta ja laatua.

Erilaisilla säädöillä saadaan joustavuutta ja monipuolisuutta
vilkkaaseen oviliikenteeseen. Kääntöovikoneisto yhdessä
ABLOY®-sähkömekaanisen lukituksen kanssa mahdollis-

taa turvallisen ja esteettömän kulun kiinteistöissä. Kääntö-
ovikoneiston ja sähkömekaanisen lukon yhteensopivat
ominaisuudet varmistavat toimivuuden automatisoidussa
oviympäristössä.

Monipuoliset sulutus- ja tahdistustoiminnot mahdollistavat
helppokulkuiset mutta turvalliset ratkaisut sekä pariovissa
että perättäisissä ovissa.



Turvallisuutta!

Tuotevalikoimasta löytyy useita vaihtoehtoja erilaisiin käyt-
tötarkoituksiin ja oviympäristöihin. ABLOY®-kääntöovi-
koneistot soveltuvat palo-oviin, koska kaikki ABLOY®-kään-
töovikoneistot ovat palohyväksyttyjä.

Yhdistettynä ABLOY®-sähkömekaanisiin lukkoihin varmis-
tetaan kokonaisuudessaan toimiva palo-oviratkaisu.

Säädettävien turvaominaisuuksien lisäksi kääntöovikoneis-
toon voidaan kytkeä erilaisia turvalaitteita, joiden yhdis-
tämisellä saadaan aikaan käyttötarkoituksen mukainen
turvallinen oviympäristö.

Turvallisuutta käyttäjän ja
ympäristön tarpeiden mukaisesti

ABLOY®-kääntöovikoneisto sopii erityisesti käyttökohteisiin,
joissa vaaditaan, että ovi avautuu aina automaattisesti myös
sähkökatkoksen sattuessa. Akkutoiminto takaa häiriöttömän
toiminnan lyhyen sähkökatkoksen aikana ja paluun normaa-
liin toimintaan heti sähkökatkoksen jälkeen.



ABLOY® DA400 sopii monipuolisuutensa ja turvaominaisuuksiensa ansiosta hyvin erilaisiin käyttökohteisiin.

Esteetöntä kulkemista ja paloturvallisuutta

ABLOY® DA400 akkuvarustuksella takaa häiriöttömän ja varman toiminnan lyhyen sähkökatkoksen aikana. Suositte-
lemme ABLOY® DA400 -kääntöovikonetta erityisesti palvelutaloihin, sairaaloihin ja liikuntarajoitteisten käyttökohtei-
siin sekä näiden kohteiden palo-oviin.

ABLOY® DA400 soveltuu käytettäväksi myös poistumistieratkaisuissa, joissa oven on auettava ja pysyttävä auki.

• sähkökatkostilanteissa oven sulkeutuminen ja
   avautuminen akkutuella
• palo-oven sulkeutuminen sähkökatkostilanteissa
• ohjelmoitavat tahdistus- ja sulutustoiminnot
• monipuolisesti ohjelmoitavat aukioloajat

• täydellinen yhteensopivuus ABLOY®-sähkö-
   mekaanisten lukkojen kanssa
• säädettävät turvatoiminnot
• erillisten turvalaitteiden liitäntämahdollisuus

ABLOY® DA400 SISÄLTÄÄ MONIPUOLISIA TOIMINTOJA, KUTEN ESIMERKIKSI:

• ohjelmoitava oven avautumisnopeus,
  -voima ja -kulma
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ABLOY® DA401 kääntöovikoneisto sopii mekaanisen sulkeutumistoiminnon ansiosta erityisesti palo-oviin.

Suosittelemme ABLOY® DA401 -kääntöovikonetta erityisesti sairaaloihin ja liikekiinteistöihin. ABLOY® DA401 tuo
monipuoliset säätömahdollisuudet julkisten tilojen palo-oviin.

• ohjelmoitavat tahdistus- ja sulutustoiminnot
• monipuolisesti ohjelmoitavat aukioloajat
• ohjelmoitava oven avautumisnopeus,
   -voima ja -kulma

ABLOY® DA401 SISÄLTÄÄ MONIPUOLISIA TOIMINTOJA, KUTEN ESIMERKIKSI:

• täydellinen yhteensopivuus ABLOY®-sähkö-
   mekaanisten lukkojen kanssa
• säädettävät turvatoiminnot
• erillisten turvalaitteiden liitäntämahdollisuus



Suuriin ja painaviin oviin

• monipuolisesti ohjelmoitavat aukioloajat
• ohjelmoitava oven avautumisnopeus,
  -voima ja -kulma

• täydellinen yhteensopivuus yhdessä ABLOY®

   -sähkömekaanisten lukkojen kanssa
• säädettävät turvatoiminnot
• erillisten turvalaitteiden liitäntämahdollisuus

 ABLOY® 7836 SISÄLTÄÄ MONIPUOLISIA TOIMINTOJA, KUTEN ESIMERKIKSI:

Se sopii kaikkiin kohteisiin, joissa on suuria ja painavia sisä- ja ulko-ovia, kuten esim. sairaaloihin, marketteihin, julkisiin
rakennuksiin sekä varastoihin.

Käytettynä ABLOY®-sähkömekaanisten lukkojen kanssa varmistetaan oven varma sulkeutuminen ja lukkiutuminen
paikoissa, joissa halutaan kulunohjauksella taata turvallisuus. Tällaisia käyttökohteita ovat esim. lastausovet, varastojen
ovet ja taka-ovet.

ABLOY® 7836 -kääntöovikoneisto sopii erityisesti suuriin ja painaviin oviin – myös palo-oviin.
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Suojakotelon värivaihtoehdot ovat maalattu harmaa, maalattu messinki ja maalattu
valkoinen.
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Tuote sisältää erillis-
keräystä vaativia
materiaaleja mm.
elektroniikkaa.

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. (013) 2501
fax (013) 2502 209

markkinointi.suomi@abloy.com
www.abloy.fi

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Soidinkuja 4
00700 HELSINKI
puh. (09) 7779 4200
fax (09) 7779 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE
puh. (03) 2840 111
fax (03) 2840 280
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