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RT tuotetieto
RT CAD/BIM

Moottoritoimiset kangasnosto-ovet ja -seinät ovat parhaimmil-
laan suurissa ovikohteissa ja kohteissa, joissa vaaditaan hyvää 
äänen- ja lämmöneristyskykyä. Kangasnosto-ovi sopii erin-
omaisesti teollisuushalleihin, varastoihin ja lentokonehalleihin, 
koska koko seinäaukko voidaan saada vapaasti ovikäyttöön. 
Avautuakseen ovi ei tarvitse tilaa eikä suuria tukirakenteita ra-
kennuksen sisällä. Erinomaisen toimintavarmuutensa ansiosta 
kangasnosto-ovea voidaan käyttää kosteissa ja pölyisissä tilois-
sa. Elektronisen ohjauskeskuksen johdosta oviin on ohjelmoita-
vissa erilaisia avautumisohjelmia ja niihin voidaan liittää useita 
erilaisia lisä- ja turvavarusteita. Champion Door -kangasnosto-
ovet ovat valmistettu Suomessa eurooppalaisten ovistandardi-
en mukaan ja ovat CE-merkittyjä. Ovet valmistetaan aina asiak-
kaan tarpeen ja kohteen mittojen mukaan.

KANGASNOSTO-OVIEN RAKENNE

Kaikissa Champion Door -ovimalleissa runkorakenne ja nostoko-
neisto ovat alumiini- ja teräsrakenteisia. Ovien kankaat ovat UV-, 
palo- ja homesuojattuja, ja Geder-nauhaprofiilin ansiosta ovessa 
voidaan käyttää erivärisiä kankaita. Kangasnosto-ovia saa 1- ja 
2-kankaisena sekä lämpöeristettynä. Ovikangas voidaan myös va-
rustaa ikkunoilla tai murtosuojauksella. Törmäysvahingon satuttua 
ei koko oven kangasta tarvitse vaihtaa, riittää kun vain vaurioitunut 
kangaslamelli vaihdetaan uuteen. 
Champion Door -ovet ovat turvallisia, moottorit ovat varustettu si-
säänrakennetulla jarrulla ja ovityypistä riippuen oven putoaminen 
on estetty joko vaijerivahdeilla tai putoamistarraimilla. Ovet voi-
daan varustaa myös erillisellä alareunan törmäystunnistimella tai 
liiketunnistimella, joka estää oven alasajon oven alla liikuttaessa.
Ohjausvaihtoehtoja on myös useita; ovia voidaan ohjata seinä- ja 
vetokytkimillä, impulssiohjauksella, tutkaohjauksella, induktiosil-
mukalla tai radio-ohjauksella.

2-KANKAINEN KANGASNOSTO-OVI NK2 DOUBLE

(yli 8 m leveät ovet)

NK2 Double on kaksikankainen ylöslaskostuva kangasnosto-ovi, 
joka soveltuu yli 8 m leveisiin ulko-ovikohteisiin. Vahvan runkora-
kenteensa (vahvuudet alkaen 180 mm) ansiosta ovi kestää erittäin 
suuria tuulikuormia (luokka 5). Oven nosto tapahtuu teräsvaijereil-
la 2,5 m välein, jokaisella nostovaijerilla on oma turvakytkin. NK2 
Double soveltuu suuriin ulko-ovikohteisiin, yksittäisen ovilehden 
leveys voi olla 50 m ja korkeus jopa 55 m. Ylösnousevien tukijal-
kojen ansiosta leveyttä ei ole rajoitettu joten se sopii hyvin esim. 
suurten lentokonehallien oveksi. Ovi voidaan varustaa lämmön-
eristysvanulla (ovimalli NK4 Warm) jolloin U-lämpöarvo on vakiona 
0,71 W/(m²K), erikoisvahvalla lisäeristyksellä alle 0,57 W/(m²K).

2-KANKAISET LITE-KANGASNOSTO-OVET 

(alle 8 m leveät ovet)

Champion Door Lite -ovet ovat kaksikankaisia ylöslaskostuvia 
kangasnosto-ovia. Oven nosto tapahtuu nostoliinoilla oven päistä. 
Lite-ovet soveltuvat erinomaisesti keskisuuriin ulko-ovikohteisiin, 
niiden leveys voi olla 8 m ja korkeus 12 m. Ovi voidaan varustaa 
lämmöneristysvanulla (ovimalli NK4L Warm Lite) jonka U-lämpöar-
vo on 0,71. NK4L Warm Liten tehokkaan lämmöneristyksen ja ilma-
välin ansiosta kosteuden kondensoituminen on erittäin vähäistä. 
Lite-ovien rakenne sisältää vähän mekaanisesti kuluvia osia, siksi 
jää ei aiheuta toimintaongelmia kuten perinteisissä oviratkaisuissa.
Nerokkaan tekniikkansa ansiosta Lite-mallit ovat erittäin varmatoi-
misia vaikeissa käyttöolosuhteissa ja niiden huollon tarve on vähäi-
nen. Litet ovat myös turvallisia, moottori on varustettu sisäänra-
kennetulla jarrulla ja sivuohjaimet putoamistarraimilla.

NK2 Double telakkarakennuksessa, Ranska, koko 35 x 17,5 m

NK2 Double lentokonehallissa, UAE, koko 75 x 23/13 m
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TEKNISIÄ TIETOJA (2-KANKAISET KANGASNOSTO-OVET NK2 DOUBLE JA LITE-OVET)

Materiaalit  vaakajäykisteet ja sivuohjaimet alumiinia 
  koneisto- ja alapalkki sinkittyä terästä, liukupalat nailonia
Asennus  oviaukkoon tai aukon ulko- tai sisäpuolelle
Oven vahvuus  180 mm -> oven koosta riippuen
Ovikankaat  polyesterikudosvahvisteinen PVC-kangas, palo-, home-, ja UV-suojattu, useita värivaihtoehtoja,  
  kankaan paino 850 g/m2, kankaiden määrä 2 
  ovikankaiden lisävarusteet: lämpöeristetty kangas (malli NK4 Warm), äänieristetty kangas,  
  murtosuojattu kangas, PVC-ikkunat
Lämpöeristys (maks.) lämpöeristetyllä kankaalla (ovimalli NK4 Warm) U-arvo 0,71 W/(m2K),  
  erikoisvahvalla lisäeristyksellä alle 0,57 W/(m²K)
Tuulikuorman kesto  1 kN/m²
Oven maksimikoko  ei kokorajoitusta (180 mm:n runkovahvuudesta alkaen)
Toiminta  nosto sähkömoottorilla jossa sisäänrakennettu turvajarru, sähkönsyöttö 16 A  
  3-vaihepistokkeella, ohjausjännite 24 V (muuntaja ohjauskeskuksessa)
Ohjausjärjestelmä  elektroninen ja ohjelmoitava, vakiona 3-painikeohjaus  
  lisävarusteet: impulssiohjaus, radio-ohjaus, vetokytkinohjaus, tutkaohjaus, induktiosilmukkaohjaus,  
  kosketusnäyttöohjaus, oven etähallinta SRC
Turvavarusteet  putoamistarraimet (Lite-ovet) ja vaijerivahdit (NK2 Double), moottorin sisäinen turvajarru 
  lisäturvavarusteet: alareunan törmäystunnistin, valokenno, turvavaloverho
Muut lisävarusteet  tuulilukitus (NK2 Doubleen), sähkönsaannista riippumaton hydraulinen hätäavausjärjestelmä

NK1 Single verkolla hakevarastossa, Suomi, koko 8 x 7,5 m

NK1 Single varaston sääsuojaovet tuuliverkkokankaalla, 6 kpl koko 16 x 4,5 m

Lite-ovet hakevarastossa, Suomi, 4 kpl koko 4 x 10,5 m
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1-KANKAINEN KANGASNOSTO-OVI NK1 SINGLE

NK1 Single on yksikankainen ylöslaskostuva kangasnosto-ovi, joka 
valmistetaan aina kohteen mittojen mukaisesti. Oven nosto tapah-
tuu nostoliinoilla, se on kevytrakenteinen ja vahvan alumiinirun-
gon ansiosta erittäin kestävä. NK1 Single -suojaovi ei keveytensä 
ansiosta tarvitse ylimitoitettuja tukirakenteita eikä se avautuakseen 
vie tilaa rakennuksen sisäpuolelta. Erityisesti bioenergian, kuten 
puun, hakkeen, turpeen, pelletin jne. varastoinnissa ja käsittelyssä 

kangasnosto-ovi on joustava ja käytännöllinen ratkaisu. Osa ovi-
kankaasta voidaan korvata tuuliverkkokankaalla, jolloin tuulikuor-
man vaikutus oveen vähenee. Samalla tilaan pääsee valoa ja sen 
ilmanvaihto paranee, mikä on tärkeä seikka mm. hakevarastoissa. 
Ovi voidaan varustaa myös läpinäkyvillä pvc-ikkunoilla. NK1 Single 
-ovi on rakenteeltaan yksinkertainen joten se on erittäin varmatoi-
minen ja vaatii vähän huoltoa.

TEKNISIÄ TIETOJA (1-KANKAINEN NK1 SINGLE –KANGASNOSTO-OVI)

Materiaalit  vaakajäykisteet ja sivuohjaimet alumiinia, koneisto- ja alapalkki sinkittyä terästä,  
  laakeroidut liukupyörät nailonia
Asennus  oviaukkoon tai aukon ulko- tai sisäpuolelle
Ovikankaat  kankaiden määrä 1, paino 850 g/m², polyesterikudosvahvisteinen PVC-kangas, palo-, home-  
  ja UV-suojattu, useita värivaihtoehtoja 
  ovikankaan lisävarusteet: tuuliverkkokangas, pvc-ikkunat, murtosuojattu kangas
Oven maksimikoko  maksimileveys 16 m, maksimikorkeus 10 m (kohteesta riippuen)
Toiminta  sähkömoottori, sisäänrakennettu turvajarru sähkönsyöttö 16 A 3-vaihepistokkeella, ohjausjännite 24 V  
  (muuntaja ohjauskeskuksessa)
Ohjausjärjestelmä  elektroninen ja ohjelmoitava, vakiona 3-painikeohjaus 
  lisävarusteet: impulssiohjaus, radio-ohjaus, vetokytkinohjaus, tutkaohjaus, induktiosilmukkaohjaus,  
  kosketusnäyttöohjaus, oven etähallinnat SRC (web) tai SMF (paikallinen esim. valvomokäyttöön)
Turvavarusteet  vakiona moottorin sisäinen turvajarru 
  lisäturvavarusteet: alareunan törmäystunnistin, valokenno, turvavaloverho
Muut lisävarusteet  koneiston kotelointi, sähkönsaannista riippumaton hydraulinen hätäavausjärjestelmä

NK2 Double NK4 Warm NK2L Double Lite NK4L Warm Lite NK1 Single

Oven vahvuus, mm (runko) 180 -> 180 -> 120 120 28…50

Kankaiden määrä 2 2 2 2 1

Lämpöeristys • X • X -

Oven enimmäisleveys, m 50 * 50 * 8 8 16

Oven enimmäiskorkeus, m 55 55 12 12 10

Ylösnousevat tukipilarit • • • • -

Oven putoamissuojaus X X X X X

Äänieristyskangas • • • • -

Elektroninen ohjauskeskus X X X X X

Alareunan törmäystunnistin • • • • •

Impulssiohjaus • • • • •

Radio-ohjaus • • • • •

Vetokytkinohjaus • • • • •

Tutkaohjaus • • • • •

Induktiosilmukkaohjaus • • • • •

Ikkuna • • • • •

Verkko - - - - •

Liikennevalot • • • • •

Valokenno (turvavaruste) • • • • •

Laservaloverho (turvavaruste) • • • • •

Etähallinta SRC (web) • • • • •

Etähallinta SMF (paikallinen) • • • • •

x = vakiovaruste         * = ylösnousevia tukijalkoja käytettäessä ei rajoitusta          • = lisävaruste           - = ei saatavana

KANGASNOSTO-OVIEN JA -SEINIEN VAKIO- JA LISÄVARUSTEET
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VALMISTUS JA MYYNTI

Champion Door Oy
Hopeatie 2
85500 NIVALA
Puhelin 08 445 8800
Faksi 08 442 956
info@championdoor.com
www.championdoor.com
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= seinärakenne / kehikko (tilaajalta)

ASENNUSVAIHTOEHDOT

Asennus oviaukon sisä- tai ulkopuolelleAsennus oviaukkoon

Mitta Lite-ovet NK2/NK4 NK2/NK4 NK2/NK4

Oven runkovahvuus, mm A 120 180 280 400 ->

Ovikankaan nipun leveys ylösnostettuna, mm B 300-600 400-1000 500-1100 650-1300

Ovikankaan nipun korkeus ylösnostettuna, mm C Kaava 1* Kaava 2* Kaava 3* Kaava 4*

Oven ulkonema seinästä mm D 440 700 850 1050

Moottorin ulkonema, mm ** E1 350 500 500 500

E2 710 1090 1190 1350

Sivuohjainkiskon leveys, mm F 130 190 290 410

Sivuohjainkiskon vahvuus, mm G 75 95 140 140

Oviaukon enimmäisleveys, m (1-osainen) H 8 16 28 50

Oviaukon enimmäiskorkeus, m (1-osainen) 12 20 25 55

Projektiovilla ei mittarajoituksia

*) Ovinippujen laskentakaavat

Kaava 1 oven korkeus mm / 800 mm x 30 mm + 860 mm

Kaava 2 oven korkeus mm / 800 mm x 30 mm + 955 mm

Kaava 3 oven korkeus mm / 800 mm x 55 mm + 955 mm

Kaava 4 oven korkeus mm / 800 mm x 55 mm + 955 mm

**)  Moottori voidaan asentaa myös siten, että vaihteisto on ulkopuolella. 
Matalan tilan mallissa ovinipun korkeus on 300 mm matalampi


