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KasoGuard-turvaovet
Kaso Oy

Kaso Oy tarjoaa testattuja ja sertifioituja tuotteita sekä palvelui-
ta asiakkaiden omaisuuden ja tiedon suojaamiseen.

KasoGuard-turvaovien lisäksi tuoteryhmiä ovat:
• raskaat turvatuotteet (mm. holvinovet ja elementtiholvit)

• kevytholvit

• kassa-, paloturva- ja datakaapit
• kevyet turvatuotteet (mm. tallelokerot ja kassalippaat)
• kotien turvakaapit
• vaate- ja lokerokaapit

Kaso Oy:n kokonaispalveluun kuuluu myyntipalvelun lisäksi
suunnittelu, kuljetukset, asennukset sekä huoltopalvelut.

KasoGuard-turvaovet

Asunto- ja liikemurtoja tehdään Suomessa vuosittain useita kym-
meniä tuhansia. Usein hyvä lukkokaan ei estä murtoa, sillä tavalli-
sesti murto tehdään vääntämällä ovi auki. Pohjoismaissa, erityisesti
Ruotsissa, turvaovien asennus kerrostalohuoneistojen porras-
tasanteen oviksi on jo yksi vakioratkaisuista. Myös Suomessa turva-
ovien kysyntä yksityisasuntoihin on viime vuosina kasvanut huo-
mattavasti. Korkean laadun ja kustannustehokkuuden ansiosta
KasoGuard-ovi on ollut paras ratkaisu jo useassa asuntokohteessa.

KasoGuard on kehitetty asunto- ja liikemurtojen ehkäisemiseksi
sekä vastaamaan Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön
(KATAKRI) vaatimuksiin. Ovi on testattu ja sertifioitu EN-1627 stan-
dardin mukaisesti murtoluokkaan 3 tai -luokkaan 4. Se on myös
Finanssialan Keskusliiton hyväksymä turvatuote.

KasoGuard-turvaovi soveltuu asuin- ja liikehuoneistojen ulko- tai
sisäoveksi. Ovi voidaan asentaa vanhan oven tilalle tai ensiasen-
nusoveksi.

Teräsrunkoinen KasoGuard-turvaovi näyttää tavalliselta ovelta ja on
sitä myös käytettävyydeltään, mutta oven turvaominaisuudet tuovat
käyttäjälleen äärimmäisen turvan. Lisäksi ovessa on markkinoiden
parhaat palo- ja ääneneristysominaisuudet. Oven teräsrakenne ja
-karmit pysyvät muodossaan vähentäen huoltokustannuksia pitkällä
aikavälillä. Kustannustehokkuutta oven elinkaareen tuo myös mah-
dollisuus vaihtaa ovipaneelit ilman koko oven vaihtotarvetta.

Oven runko ja karmit ovat teräsrakenteisia. Ovilehden ulkonäkö vii-
meistellään sisä- ja ulkopuolelta MDF-ovipaneeleilla, jotka voidaan
tehdä sileinä tai kuviollisina sekä maalata tai kalvopinnoittaa.
Paneelina voidaan käyttää myös puuviilupintaa. Ulko-ovien te-
räsosat ovat aina galvanoituja ja ovipaneeli maalattua säänkestä-
vää levyä.

Lukitusvaihtoehtoja on mekaanisista avainlukoista sähköisiin so-
lenoidi- ja moottorilukkoihin. Lukot voidaan kytkeä myös kulunval-
vontaan.

Käyttökohteet

KasoGuard-turvaovet sopivat sekä uudis- että saneerauskohteisiin
ja käyttökohteita ovat esimerkiksi julkishallinto, kotitaloudet kou-
lut, myymälät, pankit, sairaalat, yritykset jne.
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• Täyttää Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön,
KATAKRI F205.0 korotetun tason III ja II vaatimukset

• Sertifioitu murtoluokitus (EN-1627) luokka 3.
SBSC sertifikaatti No: 10-566 ja Finanssialan Keskusliiton
todistus RK 10 099.

• Sertifioitu murtoluokitus (EN-1627), luokka 4, 1-lehtinen ja
levikkeellinen ovi, Finanssialan Keskusliiton todistus RK 13102

• Paloluokka EI 45 (EN 1634-1)

• Äänieristysluokitus 41 dB (EN 20140-3, EN ISO 717-1)

• Tuulikuorman kestävyysluokitus C3 (EN 12210)

• Ilman läpäisevyysluokitus 3 (EN 12207)

• Veden tiiviysluokitus 2A (EN 12208)

KasoGuard Arctos 10 KasoGuard Polar 10



Ominaisuudet

• Oikea- tai vasenkätinen, ulos- tai sisäänpäin aukeava ovi
• Ulko- ja sisätiloihin (mm. porrastasanteen oviksi)
• Vakiona Abloy- tai Mottura-lukitus heloineen
• Saatavissa myös sähköisellä lukituksella
• Laaja valikoima malleja, pintamateriaaleja ja värejä
• Vakiomittojen lisäksi saatavana myös mittatilauskokoja
• Helppo asennettavuus
• Käyttötakuu 2 vuotta

Ääneneristävyys ja palonkesto

Teräsrunkoisen oven ääneneristävyys on 41 dB. Ovi vaimentaa te-
hokkaasti epämiellyttävät ulkopuoliset äänet, kuten käytäväme-
lun, portaikosta kantautuvat hälyäänet sekä hissien käytöstä johtu-
vat äänet.
Turvaoven palonkesto on 45 minuuttia (paloluokitus EI 45), jolloin
toista ovea ulko-oven takana ei välttämättä tarvita. Myös postiluuk-
ku on palonkestävä (EI 30, 30 minuuttia).

Teräsrakenne

Teräsrungon ja -karmin ansiosta ovirunko ei väänny ajan mittaan
esimerkiksi kosteuden vaikutuksesta. Oven eristeenä käytetään ki-
vivillaa. Karmiruuvi on sijoitettu katkaisuestoholkin sisään.

Pintamateriaalit ja värit

Ovilehden teräsrunko on sisä- ja ulkopuolelta peitetty ovipaneelil-
la. Ovipaneelit on saatavana maalattuna kaikissa RAL-sävyissä tai
eri pintavaihtoehdoilla, kuten kalvo-, viilu- tai lakkapinnalla sekä
erilaisilla kuvioinneilla.
Ovipaneelit voivat olla sisä- ja ulkopuolelta eri väriset tai eri materi-
aalia.
Ulko-ovien teräsosat ovat aina galvanoituja ja paneeli maalattu.

Saranatapit ja ylä- ja alasalvat

Turvalukon ollessa kiinni, ovi on lukittuna kaikilta neljältä sivulta.
Turvalukon pitkäsalvat ulottuvat karmiin ja kynnykseen. Sarana-
puolella saranatapit (4 kpl) ulottuvat karmiin.
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Oven mitat

Tekniset tiedot 9 x 21 10 x 21

(A) Asennusaukko L x K (mm) 910 x 2110 1010 x 2110

(B) Karmi L x K (mm) 890 x 2090 990 x 2090

(C) Kulkuaukko L x K (mm) 750 x 2000 850 x 2000

Paino (kg) 90 95

Vakiokokojen lisäksi KasoGuard-turvaovi voidaan valmistaa
asiakkaan erikoistoiveiden mukaisesti.

Oven runko on terästä, eristeenä
kivivilla

Karmiruuvin katkaisun
estoholkki

Oven yläsalpa

Rst-saranasuoja

Saranapuolella vahvat saranatapit (4 kpl) ja karmin sisälle uppoavat
ylä- ja alasalvat



Lukitus

Turvaovessa on vakiona Abloy- tai Mottura-lukitus heloineen.
• Käyttölukolle lukkorunko Abloy LC 190

Turvalukkona Mottura 52783 tai Abloy SL 905MP
• Käyttölukko- ja turvalukko samassa lukkorungossa

Mottura 85771

Abloy käyttölukon ansiosta ovet ovat sarjoitettavissa talon muihin
oviin sopiviksi. Saatavana on myös muita lukitusvaihtoehtoja me-
kaanisista avainlukoista sähköisiin solenoidi- ja moottorilukkoihin.

Sähköiseen lukitukseen esimerkiksi:
• käyttölukolle solenoidilukkorunko Abloy EL 580 tai EL 582
• turvalukolle moottorilukkorunko Abloy SL 577
• ylivientisuoja EA 281ja tarvittava oven kaapelointi

Lukot voidaan kytkeä myös kulunvalvontaan.

Kynnys

Kynnys toimitetaan joko teräs- tai puukynnyksenä. Kynnys on kor-
keudeltaan 20 mm tai 35 mm. Kynnys toimitetaan ovitoimituksen
mukana valmiiksi teräskarmiin kiinnitettynä.

Lisävarusteet

• Ovisilmä
• Postiluukku (Paloluokitus EI 30)
• Ovikello
• Elektroninen lukitus
• Magneettikosketin ja tarvittaessa mikrokytkin
• Ovensuljin Abloy DC240AJ + vetolaite DC199

Asennus

KasoGuard-turvaoven asennuksen voi hoitaa itse Kason toimitta-
man, kuvin varustellun asennusohjeen avulla. Oviaukossa tulee
karmille olla kiinnityspintaa vähintään 100 mm. Karmit ja kynnys
toimitetaan valmiina kehikkona sisältäen tarvittavat kiinnitystar-
vikkeet.
Tarvittaessa Kaso tarjoaa myös oven asennuksen "avaimet käteen" -
periaatteella.
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Paloluokiteltu Abloy Primo 31 postiluukku

Mottura 85771 -lukko toimii sekä käyttö- että turvalukkona

Käyttölukko LC190 ja
turvalukkona Abloy SL905MP

Käyttölukko LC190 ja
turvalukkona Mottura 52783

OvensuljinOven puukynnys
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LISÄTIETOJA OVIMALLISTOSTA

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Kaso Oy
PL 27 (Lyhtytie 2)
00751 HELSINKI
Puhelin 010 271 3700
Faksi 09 386 0021
myynti@kaso.fi
www.kaso.fi www.kasoturvaovet.fi

Osoitteesta www.rttuotetieto.fi löytyvät kortin liitteet:
• asennusohje
• video murtoturvallisuudesta
• CAD-kuvat
• KasoGuard tilauslomake

Kason vaate- ja lokerokaapeista on Tuotetieto-kortti RT 38473.
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