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–  THINK  WID ER  –

Champion Door Oy on kotimainen ovivalmistaja, jonka valikoimasta löytyy erilaisia kangasnosto-ovituotteita useisiin erilaisiin koh-
teisiin: 1- tai 2-kankaiset teollisuusovet suuriin ja pieniin oviaukkoihin, rullautuvat palo-ovet, siltanosturiaukkojen ovet, jakoseinät 
teollisuuteen ja liikuntasaleihin, pikarullaovet sekä maatalousovet.

2-kankaiset Lite-kangasnosto-ovet

Moottoritoimiset kangasnosto-ovet ja -seinät ovat parhaimmillaan suurissa ovikohteissa ja kohteissa, joissa vaaditaan hyvää äänen- ja 
lämmöneristyskykyä. Kangasnosto-ovi sopii erinomaisesti teollisuushalleihin, varastoihin ja lentokonehalleihin.
Avautuakseen ovi ei tarvitse tilaa eikä suuria tukirakenteita rakennuksen sisällä. Erinomaisen toimintavarmuutensa ansiosta kangasnosto-
ovea voidaan käyttää kosteissa ja pölyisissä tiloissa. Elektronisen ohjauskeskuksen ansiosta oviin on ohjelmoitavissa erilaisia avautumis-
ohjelmia ja niihin voidaan liittää useita erilaisia lisä- ja turvavarusteita. Ovet valmistetaan aina asiakkaan tarpeen ja kohteen mittojen 
mukaan. Ovien runkorakenne ja nostokoneisto ovat alumiini- ja teräsrakenteisia, ja kankaat UV-, palo- ja homesuojattuja. Nerokas ovi-
kankaiden kiinnitysratkaisu mahdollistaa eriväristen kankaiden käytön.

CHAMPION DOOR -KANGASNOSTO-OVET JA -SEINÄT

(alle 8 m leveät ovet)

Champion Door Lite -ovet ovat kaksikankaisia ylös laskostuvia 
kangasnosto-ovia. Oven nosto tapahtuu nostoliinoilla oven päistä, 
oven moottori on varustettu sisäänrakennetulla jarrulla ja sivuoh-
jaimet putoamistarraimilla. Lite-ovet soveltuvat erinomaisesti kes-
kisuuriin ulko-ovikohteisiin, niiden leveys voi olla 8 m ja korkeus 
12 m. 
Ovi voidaan varustaa lämmöneristysvanulla (ovimalli NK4L Warm 
Lite), jonka U-lämpöarvo on 0,71. NK4L Warm Liten tehokkaan läm-
möneristyksen ja ilmavälin ansiosta kosteuden kondensoituminen 
on vähäistä.
Lite-mallit ovat turvallisia, varmatoimisia vaikeissa käyttöolosuh-
teissa ja niiden huollon tarve on vähäinen. 

Tarkempia teknisiä tietoja www.championdoor.com

2-kankainen kangasnosto-ovi NK2 Double

(yli 8 m leveät ovet)

NK2 Double on kaksikankainen ylös laskostuva 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 ovileh-
den leveys voi olla 50 m ja korkeus jopa 55 m. Ylösnousevien tuki-
jalkojen ansiosta leveyttä ei ole rajoitettu, joten se sopii hyvin esim. 
suurten lentokonehallien ja telakkarakennusten oveksi. 
Ovi voidaan varustaa lämmöneristysvanulla (ovimalli NK4 Warm), 
jolloin U-lämpöarvo on vakiona 0,71 W/(m²K), erikoisvahvalla lisä-
eristyksellä alle 0,57 W/(m²K).
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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, aukon ulko- tai sisäpuolelle
Oven vahvuus  180 mm -> oven koosta riippuen
Ovikankaat  polyesterikudosvahvisteinen PVC-kangas, palo-, home- ja UV-suojattu, useita värivaihtoehtoja,  
  kankaan paino 900 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 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

1-kankainen kangasnosto-ovi NK1 Single

NK1 Single on yksikankainen ylös laskostuva 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 tarvitse ylimitoitettuja tukirakenteita eikä 
se avautuakseen vie tilaa rakennuksen sisäpuolelta. Erityisesti bio-
energian, kuten puun, hakkeen, turpeen, pelletin ym. varastoinnis-
sa ja käsittelyssä kangasnosto-ovi on joustava ja käytännöllinen 
ratkaisu. 
Osa ovikankaasta voidaan korvata tuuliverkkokankaalla, jolloin 
tuulikuorman vaikutus oveen vähenee. Samalla tilaan pääsee valoa 
ja sen ilmanvaihto paranee, mikä on tärkeä seikka mm. hakevaras-
toissa. Ovi voidaan varustaa myös läpinäkyvillä PVC-ikkunoilla. NK1 
Single-ovi on rakenteeltaan yksinkertainen, joten se on 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, aukon ulko- tai sisäpuolelle
Ovikankaat  kankaiden määrä 1, paino 900 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
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Tarkempia teknisiä tietoja www.championdoor.com

CHAMPION DOOR -SILTANOSTURIAUKKOJEN OVET

Siltanosturien aukot ovat energiatalouden kannalta huonossa paikassa eli katon rajassa. Jos aukkoa ei voida sulkea tiiviisti, energiaa 
kuluu ja työympäristö kärsii. Champion Door -nosturiaukkojen ovet on suunniteltu erityisesti minimoimaan ja poistamaan perinteisten 
siltanosturiaukkojen todettuja heikkouksia, kuten vetoa ja energiahukkaa sekä käytettävyyttä.

Siltanosturiaukon ovia on saatavana kahta eri mallia:
• Ylämalli, jossa ovi on katon rajassa nosturin kiskojen kohdalla ja 
• T-malli, jossa ovi ulottuu lattiaan saakka, jolloin oven keskiosaa 

voidaan käyttää kulkuovena.

Avautuminen voidaan ohjelmoida siten, että voidaan käyttää vain 
pelkästään kulkuaukkoa; silloin ovi avautuu vain oviaukon verran.  
Lisäksi nosturia käytettäessä ovi avautuu kattoon saakka.
Molemmissa malleissa ovi voidaan pysäyttää myös haluttuun koh-
taan. Ovet ovat toimintavarmoja likaisissa ja pölyisissä olosuhteis-
sa, ja niiden huollon tarve on vähäinen.
Räätälöidyissä erikoisvahvoilla profiileilla varustetuissa ovissa ei ole 
tuuli- eikä kokorajoituksia. Mallit NK4N ja NK4NT on lisäksi varus-
tettu lämpöeristevanulla. 
Saatavana on laaja valikoima erilaisia lisä- ja turvavarusteita, kuten 
esimerkiksi titaaniverkollinen murtosuojattu kangas.

Siltanosturiaukko ja -ovi toteutettu samalla kangasnosto-ovella. 
Ovea voidaan käyttää erikseen, ja kun nosturiaukkoa halutaan käyt-
tää, nostetaan koko ovi ylös.

Tekniset tiedot

Mitat
Nosturiaukkojen ovia on saatavana kolmella eri runkovahvuudella, 
runkovahvuus valitaan aukon koon mukaan:
• 180 mm:n runkovahvuudella oven maksimileveys on 16 m
• 280 mm:n runkovahvuudella oven maksimileveys on 28 m
• 400 mm:n runkovahvuudella oven maksimileveys on 40 m

Kangas
• home-, UV- ja palosuojattu
• paino 900 g/m2

• repimislujuus: 550/550 N
• vetolujuus: 4000/4000 N/5 cm
• lämmön- ja pakkasenkesto +70...-35 °C
• hyvä toimivuus -35 °C asti, arktinen kangas -60 °C asti
• saatavana tilauksesta: lisälämmöneristys, murtosuojaus, ikkunat, 

valoa läpäisevä kangas (Translucent) tai äänieristyskangas

Runko
• yläkonsoli pintakäsiteltyä teräsprofiilia
• sivuohjauskiskot alumiiniprofiilia
• alapalkki pintakäsiteltyä terästä
• muut osat alumiinia, nylonia ja ruostumatonta terästä

Sähköjärjestelmä
• kotelointiluokka: IP54
• käyttöjännite: 3x230/400 V 50Hz
• ohjausjännite: 24 V
• moottoriteho: 1...5 kW/moottori
• vääntö: 400 Nm...4800 Nm/moottori

U-lämpöarvot (ovilehden lämpöarvo)
• NK4N ja NK4NT -mallissa 0,71 W/(m²K), lisäeristeellä jopa 0,57 

W/(m²K)

Meluarvot
• NK2N ja NK2NT n. 20 dB ->
• NK4N ja NK4NT n. 25 dB ->
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CHAMPION DOOR -JAKOSEINÄT

Champion Door -jakoseinällä suuri tila voidaan jakaa useaan osaan. Ovat on suunniteltu suurten tilojen, kuten monitoimihallien, liikunta-, 
urheilus- ja juhlasalien jakamiseen sekä kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää äänieristystä. Esimerkiksi yhdessä näyttämön suojaseinän kanssa 
suuri juhlasali voidaan nopeasti jakaa kahdeksi palloiluhalliksi.

Jakoseinät ovat moottoritoimisia, ylös laskostuvia tai -rullautuvia, 
jolloin ne ylös nostettuna vievät vähän tilaa. Jakoseinä voi olla ko-
konaan umpinainen tai sen yläosa voi olla verkkoa.
Umpinaisten jakoseinien pintamateriaalina on kestävä PVC-pin-
noitettu, polyesterikudosvahvisteinen pressukangas. Verkolla va-
rustetuissa jakoseinissä alaosa on samaa pressukangasta ja yläosa  
palloverkkoa. PVC-kankaissa on useita värivaihtoehtoja ja niiden 
puhtaanapito on helppoa. 
Champion Door Oy käyttää omaa nosto-ovitekniikkaa, malli voi 
olla esim. kevyt yksikankainen NK1 Single, rullautuva NK1R tai 
vahvempi tuplakankainen NK2 Double. Kun halutaan eristää te-
hokkaasti melua, oikea valinta on tuplakankainen äänieristetty 
NK4 Warm.

Äänieristetyt jakoseinät

Champion Door NK4 Warm jakoseinä on varustettu kaksinkertai-
sella äänieristematolla. Yhden äänieristekankaan vahvuus on 5 mm 
eli kokonaiseristeen vahvuudeksi tulee 10 mm. Ääniloukut eivät 
sisälly toimitukseen.

Verkkokankaalla varustetut jakoseinät

Champion NK1S Single -jakoseinä voidaan varustaa palloverkolla, 
jolloin osa jakoseinästä on verkkokangasta. Näin liikuntasali voi-
daan jakaa kahteen osaan ja samalla salin valaistus- ja ilmastointi-
olosuhteet pysyvät muuttumattomina. 
Jakoseinän umpinainen alaosa on kestävää ja pestävää polyesteri-
kudosvahvisteista PVC-pressukangasta.

Verkolla varustettu NK1 Single
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CHAMPION DOOR -RULLAUTUVAT PALO-OVET JA -SAVUVERHOT

Champion Door-Fire -palo- ja -savusulkuovet rullautuvat alas palo-
hälytyksen tapahduttua ja ne estävät tehokkaasti palon leviämisen 
palo-osastosta toiseen. Lasikuitu- ja teräslankavahvisteinen kangas 
rullautuu alas suojakotelosta palo- tai savuhälytyksen sattuessa.

Rakennusten ollessa lähekkäin palorullaovi voidaan asentaa myös 
ikkunaan, jolloin se estää tehokkaasti palon leviämisen rakennuk-
sesta toiseen. Moduulirakenteensa ansiosta ovi on helppo integ-
roida katto- ja seinärakenteisiin ja varustaa ulkoisella virtalähteellä. 
Ideaalisia käyttökohteita ovat julkiset rakennukset, kuten esimer-
kiksi ravintolat, hotellit, kauppa-, urheilu- ja viihdekeskukset ja 
museot sekä autoparkkihallit, teollisuuskiinteistöt, kuljetuslinjat, 
tunneliaukot ja lentoasemat.

Tutkimustuloksia 

Champion Door Fire CDF-E 120 on testattu ja koepoltettu SFS-EN 
1634-1-palonkestävyysstandardin mukaan. Tuote täyttää kaikki sil-
le asetetut vaatimukset ja ylittää kaikki luokan E 120 vaatimukset. 
Se täyttää myös ilman sprinklerikastelua luokan EW-20 vaatimuk-
set, kun suojaetäisyys on 1,5 m. 
Oven EW-luokka on 30, kun suojaetäisyys on 2 metriä. Kun ovi on 
varustettu sprinklerisuojauksella, se täyttää erillishyväksynnällä EI-
paloluokan vaatimukset.

Palo-oven testausta testilaboratoriossa

CDF-E 120 -oveen voidaan tarvittaessa lisätä oma paloilmoitin-
keskus sekä savu- ja lämpöilmaisimia että hälyttimiä. Ovi voidaan 
asentaa sprinklerijärjestelmän läheisyyteen. 
CDF-E 120 voidaan kytkeä olemassa olevaan paloilmoitinjärjestel-
mään, ovessa on oma hälytysjärjestelmä sekä oma varoitusvalojär-
jestelmä. CDF-E 120 -oveen on mahdollisuus asentaa paniikkikyt-
kin, jota painamalla ovi avautuu ennalta asetetun matkan, ja oven 
taakse jäänyt henkilö voi vielä poistua ovesta. Ovi laskeutuu alas 
napin painamisen jälkeen automaattisesti, aika on säädettävissä.
Lasikuitu- ja teräslankavahvisteinen hopeanharmaa palokangas 
painaa 690 g/m2. CDF-E 120 -kankaan metallikotelot ovat kirkkaak-
si sinkittyä profiloitua metallia. Ne saadaan myös pintakäsiteltynä 
eri väreihin (RAL).

Palorullaovi (malli CDF-E 120)
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Champion Door Oy 
Hopeatie 2
85500 Nivala
Puhelin 08 445 8800 
info@championdoor.com 
www.championdoor.com

HUOLTO JA TAKUU

Champion Door Oy suorittaa myös toimittamiensa kangasnosto-ovien ja -seinien vuosihuollot ja turvatarkastukset. Huoltosopimuksen 
solmiminen on mahdollista. 
Jakoseinille myönnetään kahden (2) vuoden takuu toimituspäivästä lukien. Tehtäessä erillinen huoltosopimus takuu on voimassa kolme 
(3) vuotta toimituspäivästä lukien.

Palorullaovi (EI30-120)

EI30-120 -rullapalo-oven tyypilliset käyttökohteet ovat mm. evaku-
ointireittien toteutus, reittien laatiminen palomiehille tai palomuu-
rien rakentaminen. Palonsuojaverho on valmistettu joustavasta, 
kuumuudenkestävästä tekstiilistä, joka on pinnoitettu savunkes-
tävällä silikonilla. Palo-oven tekstiili on kaksikerroksinen ja täytetty 
tulipalotapauksessa paisuvalla eristysmateriaalilla. 
Lisätietoja EI30-EI120-palonsuojaverhosta PDF-esitteestä osoit-
teessa www.championdoor.com. 
Champion Door Oy suorittaa myös toimittamiensa kangasnosto-
ovien ja -seinien vuosihuollot ja turvatarkastukset. Huoltosopi-
muksen solmiminen on mahdollista.

Alas rullautuvan palo-oven toimintakaavio

Savuverho (CDF-S)

CDF-S on palonkestävästä kankaasta valmistettu savuverho. Ver-
hon avulla ohjataan savukaasuja savunpoistoluukun kautta ulos, 
näin minimoidaan savuvahingot. 
Savuverho on moottoritoiminen ja se voidaan liittää palohälytys-
järjestelmään. Savuverho rullautuu ennalta määrättyyn korkeu-
teen, eikä se estä alla olevaa liikennettä.

Lisätietoja ja esitteet osoitteesta www.championdoor.com

–  THINK  WID ER  –


