
KONE Kääntöovi™ on täysin automaattinen 
kääntöovikoneisto, joka soveltuu monenlaisten 
kääntöovien automatisointiin. Tilatehokkaan 
muotoilun ja teknisten ominaisuuksien ansiosta 
ratkaisu soveltuu useisiin erilaisiin vaatimuksiin ja 
käyttökohteisiin.

Älykäs ohjausjärjestelmä
KONE Kääntöovi™ -ratkaisu on älykäs, itseään 
jatkuvasti säätelevä ohjausjärjestelmä, joka takaa 
kääntöoven turvallisen toiminnan. Ohjausjärjestelmä 
on helposti ohjelmoitavissa ja se voidaan säätää 
rakennuksen tarpeiden mukaisesti. Kääntöovi-
koneisto on suunniteltu kovaan käyttöön vaativissa 
olosuhteissa ja sen ohjausjärjestelmä edustaakin 
viimeisintä tekniikkaa.

Turvallinen ja joustava 
Push-and-Go ja Wind Stack -toiminnot kuuluvat
vakiona ohjausjärjestelmän perusominaisuuksiin. 
Wind Stack -toiminto varmistaa, että ovi pysyy 
suljettuna voimakkaalla tuulella, kun taas Push-and-
Go -toiminto helpottaa oven avaamista. Ovessa on 
ohjelmoitavat avaus- ja sulkunopeudet, aukioloaika 
ja oven avauskulma. KONE Kääntöovi™ on helppo 
ja nopea asentaa sekä vasen- että oikeakätiseen 
käyttöön.

Pieni, hiljainen ja tehokas
Korkealaatuisten komponenttien sekä kompaktin 
muotoilun ansiosta uusi ohjausjärjestelmä toimii 
hyvin pehmeästi ja hiljaisesti. Lisäksi järjestelmän 
tehokkuus vähentää energiankulutuksen määrää.

SUJUVAMPAA LIIKKUMISTA IHMISILLE JA TAVAROILLE 

KONE Kääntöovi™ – nyt 
entistä pienempi koneisto 

• Soveltuu moniin eri rakennustyyppeihin

• Yksi koneisto kaikkiin sovelluksiin: vasen- ja
oikeakätiseen käyttöön, vedettäviin ja
työnnettäviin kääntöoviin

• Hiljainen toiminta

• Pienempi energiankulutus

• Älykäs ohjausjärjestelmä, joka on säädettävissä 
moniin käyttöympäristöihin

• Kompakti ja tyylikäs

• Helppo ja nopea asennus

• Monet ominaisuudet takaavat
käyttäjäturvallisuuden



Lisätietoja www.kone.fi 

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja. Julkaisun mitään lausuntoa ei voida tulkita suoraksi tai epäsuoraksi takuuksi tai ehdoksi, joka koskisi tuotetta 
tai sen sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikään esitteen lausunto ei muuta toimitussopimusten ehtoja. KONE  ja KONE Kääntöovi™ ovat KONE Oyj:n tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. 5959

Tyylikäs muotoilu ja monikäyttöisyys
KONEen kääntöovikoneistojen muotoilussa 
käytetään pyöristettyjä muotoja, mikä parantaa 
ovien ilmettä. Ovikoneistot on suunniteltu sekä 
sisä- että ulkokäyttöön. Mahdollisia käyttökohteita 
ovat:
• Asuinrakennukset
• Koulut
• Toimistot 
• Hotellit ja viihdekeskukset
• Kaupat ja marketit
• Sairaalat ja terveyskeskukset

Laatu ja palvelu
Kun valitset KONEen tuotteen, saat tasokkainta 
laatua, turvallisuutta, muotoilua ja kestävyyttä. 
KONEen oviratkaisut perustuvat laadukkaisiin 
materiaaleihin sekä 35 vuoden kokemuksella 
saavutettuun tietotaitoon. Ratkaisut ja tuotteet  
ovat kansainvälisten CE-turvallisuusstandardien 
mukaisia sekä TÜV-hyväksyttyjä. KONEen 
ovituotteet ja liiketoiminta ovat ISO 9001- ja  
ISO 14001 -sertifi oituja.

Tarvittavat varaosat KONEen ratkaisuihin ovat 
saatavilla yleensä 24 tunnin toimitusajalla, jolloin 
mahdolliset häiriöajat saadaan minimoitua.

Tyylikäs ja kompakti oven 

ohjausjärjestelmä on saatavilla 

useanlaisiin kääntöoviin ja 

soveltuu monenlaisiin 

käyttöympäristöihin.

KONE Kääntöovi™ soveltuu:
Sekä vedettäviin että työnnettäviin kääntöoviin,
yksi- tai kaksilehtisiin.

Järjestelmä:
KONE Smart Door Technology

Käyttöjännite:
230 V – AC, 50 Hz, 2 AMP, 1-vaiheinen

Tehonkulutus avaamisen aikana:
Enintään 70 W

Ulkomitat (K x S x L):
75 x 75 x 700 mm

Oven paino:
Enintään 120 kg 1100 mm ovileveyttä kohden

Valittavat vaihtoehdot:
• Lisävarusteena saatavana kääntöoven

turvallisuutta lisäävä tunnistin, joka tarkkailee
oven lähialuetta

• Sormisuojatunnistin, joka varmistaa, etteivät
ihmiset tai tavarat jää oven väliin

• Valittavana useita erilaisia lukitusvaihtoehtoja 
tarpeidesi mukaan


