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KÄYTTÖ- JA
ASENNUSOHJEET

®

• Holvinovet

• Arkistonovet

Lukekaa käyttöohjeet huolellisesti ennen ovien käyttöönottoa.

Käyttö- ja asennusohjeet
Holvin- ja arkistonovet
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 ASENNUSPIIRUSTUKSET
	
	 LAADUNVALVONTAKORTTI

Olette valinneet  käyttöönne KASO-tuotteen.

Käytössänne on tuote ja tuotemerkki  KASO, joka tunnetaan maailmalla
omaisuuden ja arvoesineiden fyysisestä suojauksesta.

Haluamme kiittää luottamuksesta ja antaa käyttöohjeiden myötä
teille parhaan mahdollisen alun KASO-tuotteen käyttöönotossa ja tulevassa
käytössä.
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1.	 HOLVINOVET

1.1	 MURTOSUOJALUOKITUS

 Kaso- holvinovia on testattu sekä Eurostandardin EN 1143-1 että yhteispohjoismaisen stan-
dardin INSTA 610 (SFS 5300) mukaan seuraavasti:

 HO-37  INSTA 610 (SFS 5300)   2496/547 pist.
 VD-25  EN 1143-1 luokka IX (EX)
 VD-6  EN 1143-1 luokka VI
 VD-5  EN 1143-1 luokka V

1.2	 PALOSUOJAUS

 Kaso-holvinovet antavat murtosuojauksen lisäksi myös riittävän palosuojauksen 
 (EI120 tai vastaava).

1.3	 ASENNUS

 Holvinovien asennus on tehtävä joko holvinoven valmistajan toimesta tai  sellaisen rakennus-
liikkeen toimesta, jolla on riittävä osaaminen ja kokemus pankkiholvinovien asentamisesta.

 Ennen asentamista on varmistuttava siitä, että betoniseinään tehtävä asennusaukko raudoi-
tuksineen on tehty tarkasti valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.  Asennus tehdään vasta 
muutaman viikon kuluttua siitä, kun holvin seinät on valettu.  Holvinoven asentamista ei siis 
voida tehdä samanaikaisesti seinien valun kanssa.  Mikäli näin meneteltäisiin, saattaisi kosteus 
aiheuttaa vaurioita holvinoven lukituskoneistolle.

 Holvinoven jälkivalussa on käytettävä lujuudeltaan samanlaista betonia kuin seinän valussa 
käytetty. Ovi on pohjamaalattu tehtaalla värisävyyn RAL 9002.

1.4	 LUKOT

 1.4.1.   AVAINLUKOT

 Holvinovissa on vakiona seuraavat avainlukot:

 HO-37  2 kpl  EuroNovum 2374
 VD-25  2 kpl  Mauer 70011
 VD-6  2 kpl  Mauer 70011
 VD-5  2 kpl  Mauer 70076

 Toimitus sisältää aina 2 kpl kutakin avainta, joista toinen on tarkoitettu vara-avaimeksi.

 Mikäli asiakas tarvitsee käyttöönsä lisäavaimia, on ne erikseen tilattava valmistajalta.

 Lukot avataan kääntämällä avainta myötäpäivään ja lukitaan kääntämällä vastapäivään.  
Avainta ei saa työntää avaimenreikään voimakkaasti lyöden eikä vääntää väkisin.  Mikäli avain 
ei käänny, on tarkistettava, onko avain oikeinpäin lukkossa ja onko avain varmasti sen lukon 
avain, johon se on työnnetty.  Ylä- ja alalukon avaimet on merkitty joko Y ja A kirjaimilla tai 
vaihtoehtoisesti avaimiin ja lukkoihin kiinnitetyillä värimerkeillä.

 Lukkoja avattaessa avataan aina ensi ylälukko ja sitten alalukko.  Lukitus suoritetaan päinvas-
toin, ensin alalukko ja sitten ylälukko.

 Avaimia on käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti, sillä avain saattaa vaurioitua, jos se osuu 
kovaan pintaan tai esim. putoaa lattialle.  Vaurioitunutta avainta ei saa käyttää, vaan se on 
lähetettävä valmistajalle korjattavaksi.  

 Huolehtikaa kaikissa tilanteissa siitä, että avaimet eivät joudu asiattomien käsiin.  Mikäli avain 
katoaa, on holvinoveen ehdottomasti vaihdettava uusi lukko.



4

 1.3.2.  ELEKTRONISET LUKITUSJÄRJESTELMÄT
 Holvinoveen voidaan asentaa avainlukkojen tilalle elektroninen Paxos-lukitusjärjestelmä. 
 Siitä on valmistajalta saatavana seuraavat dokumentit:
 - tekninen esite, joka kertoo lukitusjärjestelmän tekniset tiedot
 - käyttäjän ohje
 - pääkäyttäjän ohje
 Mikäli elektronista PAXOS-lukitusjärjestelmää käyttää suomalainen pankki, on valmistajalta 

saatavissa Suomen Pankkiyhdistyksen ohjeet koodien taltioinnista.

1.5	 OVEN	AVAAMINEN	JA	SULKEMINEN
 Kun lukot on avattu, käännetään holvinoven käsipyörästä, jolloin salpatapit liikkuvat oven 

sisään ja ovi voidaan vetää auki.  Ovea ei saa työntää voimakkaasti ääriasentoon, jottei oven 
paino vahingoita saranoita ja käsipyörää eikä mahdollisesti holvin seinää.

 Ovea avattaessa on erityisesti varottava omien tai muiden henkilöiden varpaiden jäämistä 
oven ja lattian väliin.  Mikäli ovi pääsee työntymään jalkaterän päälle, saattaa se aiheuttaa 
erittäin vakavia vaurioita jalalle.

 Kun ovi on avattu, käännetään holvinoven käsipyörästä, jolloin holvinoven salvat työntyvät 
ulos.  Joko pelkästään ylälukko tai mieluummin molemmat lukot suljetaan, avaimet otetaan 
pois ovesta ja taltioidaan varmaan paikkaan lukkojen taakse.  Elektroninen Paxos- lukitus-

 järjestelmä sulkeutuu automaattisesti kun holvinoven salvat käännetään ulos.

 Ovea esim. illalla suljettaessa on lukot ensin avattava.  Ovi suljetaan päinvastaisessa järjestyk-
sessä eli ovi työnnetään kiinni ja käsipyörästä käännetään salvat ulos karmin sisään.  Tämän 
jälkeen avainlukot voidaan sulkea, ensin alalukko ja sen jälkeen ylälukko.  Elektoninen Paxos-
lukitusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti kun salvat on käännetty ulos.

 Holvinoven mallista ja varustuksesta riippuen saattaa avainlukkojen päällä olla ns. räjäytys-
suojalukot, jotka on avattava ennen kuin varsinaisten päälukkojen avaimia voidaan työntää 
avaimenreikiin.

1.6	 HÄLYTYSVALMIUDET
 Holvinovissa HO-37 ja VD-25 on vakiona seuraavat hälytysvalmiudet:
 (Erikoistilauksesta on myös holvinoviin VD-6 ja VD-5 saatavana hälytysvalmiudet).

 - hälytyslangoitus
 - 2 kpl lukkomikrokytkimiä
 - salpamikrokytkin

 Oven karmissa sisäpuolella on sähkö- ja hälytyslaiterasia.

1.7	 HUOLTO
 Lukko- ja salpakoneistot on huollettava 3 vuoden välein.  Huollon saa testisäännösten mukaan 

tehdä ainoastaan valmistaja. 

 Mikäli säännöllinen huolto laiminlyödään, saattaa se aiheuttaa lukkojen tai lukitus- ja salpa-
mekanismin ennalta-arvaamattomia toimintahäiriöitä.

 Lukkoja ei saa missään olosuhteissa voidella tai rasvata.  Holvinovien maalipinnat voidaan 
puhdistaa  normaaleilla puhdistusaineilla.

 Mikäli holvinovea on yritetty murtaa tai se on muuten vahingoittunut, vain valmistaja voi ar-
vioida korjausmahdollisuudet.

 Vaivattomin tapa pitää holvinovi toimintakunnossa on tehdä valmistajan kanssa huolto-
sopimus 3 vuoden välein toimitettavista määräaikaishuolloista.
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1.8	 VARASTOINTI-	JA	KÄSITTELYOHJEET

 Ovi sisältää kosteudelle arkoja lukkoja ja muita elektronisia laitteita. Lisäksi se saattaa vaurioi-
tua, mikäli siihen kohdistuu iskuja.

 Ovea purettaessa kuljetusvälineestä tulee huolehtia siitä, ettei ovi joudu kosteudelle alttiiksi 
ennen varastopaikkaan tai asennuspaikalle siirtämistä.

 Ovea tulee liikutella varovasti ja se on varastoitava vaaka-asennossa tasaisella alustalla.

 Ovea on säilytettävä kuivassa ja lämpimässä tilassa.

 Valmistaja ei vastaa mistään oven asennuksessa tai oven ohjeiden vastaisessa varastoinnissa ja 
käsittelyssä tapahtuvista virheistä, vaurioista tai taloudellisista vahingoista.

1.9	 TAKUU

 Kaso antaa tuotteilleen kahden vuoden takuun.  Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin holvino-
vi otetaan käyttöön.

 Takuu koskee vikoja, jotka ovat tulleet normaalikäytössä.  Takuu ei ole voimassa seuraavissa 
tapauksissa:

 - holvinovea on käsitelty väärin (esim. ovi on työnnetty kiinni salvat ulkona, 
  lukkoja on yritetty  avata tai sulkea väärällä avaimella jne.)

 - ovi on vaurioitunut esim. murtoyrityksessä tai tulipalossa

 - vaurion on aiheuttanut kosteus, rakennuksen liikkuminen tai lattian painuminen

 Kaikissa takuuseen liittyvissä kysymyksissä ottakaa yhteys Kasoon.

2.	 ARKISTONOVET
2.1	 MURTOSUOJALUOKITUS
 Kaso- arkistonoven VD-3 murtosuojaluokitus on Eurostandardin 
 EN 1143-1 luokan III mukainen.

2.2	 PALOSUOJAUS
 Kaso- arkistonovet VD-3 ja VD-A antavat EI120 mukaisen palosuojauksen.

2.3	 ASENNUS
 Arkistonoven asennus on tehtävä joko valmistajan toimesta tai sellaisen rakennusliikkeen toi-

mesta, jolla on riittävä kokemus ja ammattitaito arkistonovien asentamiseen.

 Asennuksessa on huomioitava seuraavaa:

 2.3.1. Ovi on suojeltava huolellisesti kosteudelta kuljetuksen ja asennuksen aikana.

 2.3.2. Oven ulkopuolinen kunto on tarkastettava vastaanotettaessa ovea kuljetusliikkeeltä  
 mahdollisten kuljetusvaurioiden toteamiseksi. Näistä on tehtävä merkintä kuljetus-  
 asiakirjoihin (rahtikirjaan) sekä asiasta on viipymättä ilmoitettava valmistajalle.

 2.3.3. Tarkistetaan, että asennusaukko ja tartuntaraudoitukset on tehty valmistajan anta- 
 mien ohjeiden mukaisesti.

 2.3.4. Ovi nostetaan lukittuna paikoilleen.  Ovi asennetaan muun lattian tasolle betoni-
  pinnalle asennusohjepiirustuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti on mahdollista, että 
  ovelle tehdään lattiaan 38 mm syvä  asennusupotus. Ovi asennetaan silloin vaaitet-
  tujen teräspalkkien päälle  siten, että valmiin lattiapinnan ja oven välinen rako on 
  10-13 mm. Upotus  jälkivaletaan oven tartuntahitsauksen jälkeen muun betonilattia-
  pinnan tasoon.
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 2.3.5 Tarkastetaan, että ovi ja karmi ovat tarkoin pystysuorassa.

 2.3.6. Karmin ja oven välinen rako kiilataan teräslevynpaloilla siten, että rako on joka 
  paikassa yhtä suuri.

 2.3.7. Hitsataan seinissä olevat betonitartuntaraudat neljästä nurkasta oven karmin 
  tukiin.  Tartuntojen hitsaamisen jälkeen poistetaan kiiloina toimineet teräslevynpalat.

 2.3.8. Kokeillaan, että oven salvat liikkuvat moitteettomasti ja ettei ovi avattuna missään 
  kohdassa lähde itsestään liikkumaan (avautumaan tai sulkeutumaan). Näin todetaan,
  että ovi ja karmi ovat tarkasti pystysuorassa.

 2.3.9. Ovi lukitaan.

 2.3.10. Kaltevuuden korjaukset voidaan vielä suorittaa tässä vaiheessa tartuntarautojen avulla.

 2.3.11. Hitsataan kaikki tartuntaraudat karmiin ja tarkistetaan ettei hitsaukset ole aiheutta- 
 neet muutoksia oven pysymiselle paikoillaan avattuna (ovi ja karmi ovat edelleen 

  tarkoin pystysuorassa).

  Mikäli ovessa on elektroninen lukitusjärjestelmä (esim. Secu) on ennen  hitsaamisen 
  aloittamista huomioitava seuraavaa: 
  -  lukon paristot on poistettava hitsauksen ajaksi 
  -  hitsausta on vältettävä lähellä lukkoa 
  -  maadoitusjohto on kiinnitetävä mahdollisimman lähelle hitsauskohtaa

 2.3.12. Ennen oven jälkivalua asennetaan karmin ja oven väliin uudelleen kiiloiksi teräslevyn-
  palat ja tarkistetaan, että rako on joka paikassa yhtä suuri.  Kiilojen avulla varmiste- 

 taan se, ettei valu paina karmin ja oven välistä rakoa jostain kohden haitallisen
  pieneksi.

 2.3.13. Valun ajaksi on oven kromatut ja kiilloitetut osat suojattava huolellisesti.  Oven sisä-
  rakenteiden suojaamiseksi on oven ja karmin välinen rako peitettävä suojateipillä.

 2.3.14. Painevalua ei saa käyttää.

 2.3.15. Kun betoni on valun jälkeen kovettunut, poistetaan teräslevynpalat, avataan ovi ja  
 tarkistetaan, että ovi ja salvat liikkuvat moitteettomasti.

 2.3.16. Ovi on pohjamaalattu tehtaalla värisävyyn RAL 9002.  
  Asennuspaikalla ovea maalattaessa suojataan kromatut ja kiillotetut osat.  
  Ovi pidetään auki maalin kuivumisen ajan.

2.4	 LUKOT

 2.4.1.  AVAINLUKOT

 Kaso-arkistonovissa on korkean turvatason vaihtoavaimiset lukot (VD-3 Mauer 70076 ja VD-A 
Mauer 70091), joihin kuuluu vakiona kaksi avainta. Lukko avataan kääntämällä avainta myötä-
päivään  (oikealle) ja lukitaan kääntämällä avainta vastapäivään (vasemmalle). Avainta ei saa 
kääntää väkisin.  Mikäli avain ei käänny, tarkistakaa onko avain työnnetty lukkoon oikeinpäin.

 Avaimia on käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti, sillä avain saattaa vaurioitua, mikäli se 
osuu kovaan pintaan tai esim. putoaa lattialle.  Vaurioitunutta avainta ei saa käyttää, vaan on 
tilattava valmistajalta uusi avainsarja.  Tilaus on tehtävä kirjallisesti.

 Käyttöiän myötä avaimet kuluvat.  Avainturvallisuuden ja käyttövarmuuden ylläpitämiseksi 
suosittelemme uuden avainsarjan vaihtoa  viiden (5) vuoden välein. Huolehtikaa kaikissa tilan-
teissa siitä, että avaimet eivät joudu asiattomien käsiin.  Mikäli avain katoaa, lukko pitää

 sarjoittaa välittömästi uudelle avainparille.  Sarjoittamisen voi tehdä ainoastaan valmistaja.
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 2.4.2.  MEKAANISET NUMEROKOODILUKOT

 Kaso-arkistonovissa voidaan käyttää avainlukkojen tilalla mekaanista numerokoodilukkoa S&G 
6730. Sen  käyttöohjeet löytyvät valmistajalta saatavasta kassakaappien käyttöohjeista.

 2.4.3.  ELEKTRONISET NÄPPÄINLUKOT

 Kaso-arkistonovissa voidaan käyttää avainlukkojen tilalla elektronista näppäinlukkoa (VD-3:ssa 
SECU E4000 ja VD-A:ssa SECU E200). Sen käyttöohjeet löytyvät valmistajalta saatavasta kas-
sakaappien käyttöohjeista.

 2.4.4.  ELEKTRONISET LUKITUSJÄRJESTELMÄT

 Kaso-arkistonovessa VD-3 voidaan käyttää avainlukon tilalla elektronista PAXOS- lukitusjär-
jestelmää. Sen käyttöohjeet on tilattavissa arkistonoven valmistajalta.

2.5	 OVEN	AVAAMINEN	JA	SULKEMINEN
 Kun lukko on avattu, käännetään arkistonoven käsipyörästä oikealle, jolloin salpatapit liikkuvat 

oven sisään ja ovi voidaan vetää auki.  Ovea ei saa työntää voimakkaasti ääriasentoon, jottei 
oven paino vahingoita saranoita ja mahdollisesti holvin seinää.

 Ovea avattaessa on erityisesti varottava omien tai muiden henkilöiden varpaiden jäämistä 
oven ja lattian väliin.  Mikäli ovi pääsee työntymään jalkaterän päälle, saattaa se aiheuttaa 
erittäin vakavia vaurioita jalalle.

 Kun ovi on avattu, käännetään holvinoven käsipyörästä vasemmalle, jolloin holvinoven salvat 
työntyvät ulos.  Tämän jälkeen lukitaan lukko ja avain otetaan lukosta pois.

 Ovea esim. illalla suljettaessa on lukko ensin avattava.  Ovi suljetaan päinvastaisessa järjes-
tyksessä eli ovi työnnetään kiinni ja käsipyörästä käännetään salvat vasemmalle ulos karmin 
sisään.  Tämän jälkeen lukko voidaan sulkea.

2.6	 HÄLYTYSVALMIUDET
 Vakiovarusteiseen arkistonoveen ei sisälly hälytysvalmiuksia.  Erikoistilauksesta arkistonoveen 

VD-3 on asennettavissa hälytyslangoitus sekä lukko- ja salpamikrokytkimet.

2.7	 HUOLTO
 Tarvittavat huollot on aina tilattava valmistajalta. Lukkoja ei saa missään olosuhteissa voidella 

tai rasvata.

2.8	 HUOLTO-	JA	KÄSITTELYOHJEET
 Ovi sisältää kosteudelle arkoja lukkoja ja muita elektronisia laitteita. Lisäksi se saattaa vaurioi-

tua, mikäli siihen kohdistuu iskuja.

 Ovea purettaessa kuljetusvälineestä tulee huolehtia siitä, ettei ovi joudu kosteudelle alttiiksi 
ennen varastopaikkaan tai asennuspaikalle siirtämistä.

 Ovea tulee liikutella varovasti ja se on varastoitava vaaka-asennossa tasaisella alustalla.

 Ovea on säilytettävä kuivassa ja lämpimässä tilassa.

 Valmistaja ei vastaa mistään oven asennuksessa tai oven ohjeiden vastaisessa varastoinnissa ja 
käsittelyssä tapahtuvista virheistä, vaurioista tai taloudellisista vahingoista.

2.9	 TAKUU

 Kaso antaa tuotteilleen kahden vuoden takuun. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin arkiston-
ovi otetaan käyttöön.

 Takuu koskee vikoja, jotka ovat tulleet normaalikäytössä.
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Muita kommentteja tai terveisiä Kasolle:

LAADUNVALVONTAKORTTI  Tilausnumero  

Kaso haluaa parantaa asiakaspalveluaan. Olemme kiitollisia kaikesta palautteestanne.

Miten yhtä mieltä olette seuraavien väittämien kanssa, jotka koskevat 
Kason  toimitusta.
1.  Toimitus tapahtui sovittuna ajankohtana.

2.  Toimitus  oli tilauksen mukainen.

3.  Asennus suoritettiin asianmukaisesti.

4.  Käyttöohjeet olivat riittävät.

5.  Kason tuote on vastannut odotuksiamme.

Täysin
samaa
mieltä

Täysin
eri

mieltä

Asiakkaan yhteystiedot :   

Toivon yhteydenottoa

Haluan jatkossa postia Kasolta

Pyydämme faxaamaan tämän 
laadunvalvontakortin Kaso Oy:lle numeroon:

Kiitos	palautteesta!

FAX		(09)	386	0021
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KASO OY
Lyhtytie 2, 00750 Helsinki

Puhelin 010 271 3700, Fax (09) 3860 021
E-mail: myynti@kaso.fi • www.kaso.fi
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