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RT 38147
329.5 Talo 2000
423
Talo 90
X31 erityiset ulko-ovet SfB
F33
Hoito- ja huoltokoodi

Pedelux-tekstiilinosto-ovet ja -seinät
Oy Pedelux Ab

Pedelux-tekstiilinosto-ovet ja -seinät ovat suunniteltu maatalouteen, teollisuushalleihin, saha- ja puuteollisuuteen, ulkorakennuksiin, varastoihin, polttoainevarastoihin, lentokonehalleihin ja muihin rakennuksiin, missä tarvitaan suoja tai tilanjakaja
sekä pieniin että erittäin suuriin aukkoihin.
Tekstiilinosto-ovet ja seinät soveltuvat sekä sisä- että ulkotiloihin, joissa ovien ja seinien on kestettävä aurinkosuojaa, kosteut-

ta, kylmyyttä, pölyä sekä tuulikuormaa. Pedelux suunnittelee,
valmistaa ja asentaa tuotteet siten, että ne täyttävät asiakkaan
asettamat laatu-, toimivuus-, käyttövarmuus ja ulkonäkövaatimukset.
Tekstiilinosto-ovien ja -seinien tuotevalikoimaan kuuluu 6 eri
mallia. Varustetasoina ovat Indoor ja Outdoor sekä Insulated ja
Ventilated, mallista riippuen.

Viisi moottorikäyttöistä tekstiilinosto-ovea vierekkäin puuvaraston aurinko- ja sääsuojana. Malli TNO-600, Outdoor/Ventilated, 13000x6600 mm.
Kontiotuote Oy, Pudasjärvi.

Nosto-ovi läpinäkyvällä kankaalla keventää tuulikuormaa ja päästää valoa sisälle. Vahvat alumiiniprofiilit antavat tukevuutta nosto-ovelle.
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ASENNUSVAIHTOEHDOT
Tekstiilinosto-ovet ja -seinät asennetaan aukkoon, aukon sisäpuolelle tai aukon ulkopuolelle.

TNO-600, 11600x6500 mm.

TNO-800, 4500x4800 mm. Taskilan jätevedenpuhdistamo. Nosto-ovi kaksinkertaisella kankaalla, osittain eristetty.

TNO-800 Outdoor/Insultated, 5500x9000 mm. Lämpökeskuksen polttoainevaraston nosto-ovi voidaan sulkea haluttuun asentoon polttoainemäärästä
riippuen.

TNO-600, 4800x6600 mm. Tämä ovimalli on tarkoitettu korkeille aukoille.
Vapaa aukko jää korkeaksi, kun ovi on ylösajettuna.
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MALLIEN TEKNISET TIEDOT
Ovimalli

Ominaisuudet

Käyttökohteet

TNO-100

Kevyt, yksinkertainen keskirullaovi.
Voidaan varustaa rei'itetyllä kankaalla
tuuletusta varten ja ilmapaineen tai
tuulikuorman tasaamiseksi.

Sääsuojana
maatalousrakennuksiin

Ylösrullautuva tekstiilinosto-ovi

Ohjaus: moottori- tai käsikäyttöinen
Maksimimitta 13000 x 6000 mm

TNO-200
Ylösrullautuva tekstiilinosto-ovi

Maksimimitta ulkokäytössä
4500 x 4500 mm
Maksimimitta sisäkäytössä
8000 x 6000 mm
TNO-300
Ylöslaskostuva tekstiilinosto-ovi

Mittapiirustukset ja lisää teknisiä tietoja
Pedeluxin suunnittelupalvelusta.

Kevyt, yksinkertainen, alhaalta ylös
rullautuva tekstiilinosto-ovi.
Voidaan varustaa rei'itetyllä kankaalla
tuuletusta varten ja ilmapaineen ja
tuulikuorman tasaamiseksi.

Keskisuuriin ja
suuriin
aukkoihin sekä
sisällä että
ulkona

Ohjaus: käsikäyttöinen
Mittapiirustukset ja lisää teknisiä tietoja
Pedeluxin suunnittelupalvelusta.

Voidaan varustaa rei'itetyllä kankaalla
tuuletusta varten, ilmapaineen tasaamiseksi
sekä tuulikuorman vähentämiseksi.

Pienempiin
aukkoihin
sisätiloissa

Ohjaus: moottori- tai käsikäyttöinen
Maksimimitta 3000 x 3000 mm

TNO-400
Ylösrullautuva tekstiilinosto-ovi

Maksimimitta 5000 x 5000 mm

Mittapiirustukset ja lisää teknisiä tietoja
Pedeluxin suunnittelupalvelusta.

Voidaan varustaa rei'itetyllä kankaalla
tuuletusta varten, ilmapaineen tasaamiseksi
sekä tuulikuorman vähentämiseksi.
Voidaan varustaa kirkkailla läpinäkyvillä
PVC-ikkunoilla.

Keskisuuriin
aukkoihin
sisätiloissa

Ohjaus: moottori- tai käsikäyttöinen
Mittapiirustukset ja lisää teknisiä tietoja
Pedeluxin suunnittelupalvelusta.

TNO-600
Ylöslaskostuva tekstiilinosto-ovi
Asennusristikko lisävarusteena.

1-kankainen tekstiilinosto-ovi, varustettuna
alumiinisilla vaakaprofiileilla.
Voidaan varustaa rei'itetyllä kankaalla
tuuletusta varten, ilmapaineen tasaamiseksi
sekä tuulikuorman vähentämiseksi.
TNO-600:ssa voidaan haluttaessa käyttää
erivärisiä kankaita.

Suuriin
aukkoihin sekä
sisällä että
ulkona

Maksimimitta leveys 14000 mm,
korkeus 14000 mm,
Ohjaus: moottorikäyttöinen
maksimi pinta-ala 100 m.²

Mittapiirustukset ja lisää teknisiä tietoja
Pedeluxin suunnittelupalvelusta.
TNO-800
Ylöslaskostuva tekstiilinosto-ovi
Koneisto sisäänrakennettu
asennusristikkoon
Maksimimitta 25000 x 12000
mm. Varustettuna ylösnousevilla tukipilareilla, ei leveysrajoituksia.

2-kankainen, lämpö- ja äänieristetty
tekstiilinosto-ovi, varustettuna alumiinisilla
vaakaprofiileilla. Lisäeristeellä saavutetaan
parempi lämmön- ja ääneneristys.
TNO-800:ssa voidaan haluttaessa käyttää
erivärisiä kankaita.
Lohkot vaihdettavissa vahingon sattuessa.
Ohjaus: moottorikäyttöinen
Mittapiirustukset ja lisää teknisiä tietoja
Pedeluxin suunnittelupalvelusta.

SR/6000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2011 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

Erittäin suuriin
aukkoihin
sekä sisällä että
ulkona

RT 38147

tarviketieto – 4

OHJAUSTAVAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LISÄVARUSTEET

painikekytkin
lukittava avainkytkin
digitaalinen ohjauskeskus
impulssikytkin
langaton radio-ohjaus
vetonarukytkin
valokenno-ohjaus
tutkaohjaus
näppäinkoodi

•
•
•
•
•

keskipakojarru (vakiona malleissa TNO-600 ja TNO-800)
yläkotelo
turvareuna
asennusristikko
lasikirkas, läpinäkyvä PVC-ikkuna

RAKENNE

TAKUU

Nostokoneistot ja runkorakenne ovat teräs- ja alumiinirakenteisia.
Alaprofiili ja sivuohjauskiskot ovat alumiinia.

Tekstiilinosto-oville ja -seinille myönnetään kahden (2) vuoden valmistus- ja materiaalitakuu. Vuosihuoltosopimuksella takuu on voimassa viisi (5) vuotta luovutuksen jälkeen.

HUOLTO

VAKIOKANKAAT

Oy Pedelux Ab suorittaa myös tekstiilinosto-ovien ja -seinien turvatarkastukset ja vuosihuollot.
Vuosihuoltosopimus on vaivaton tapa varmistaa tuotteiden toimintavarmuus ja kestävyys.

•
•
•
•
•

KANKAIDEN VAKIOVÄRIT

PVC-pinnoitettu polyesterikudosvahvisteinen kangas
Palo-, home- ja UV-suojattu
Helppohoitoinen
Paino 700/900 g/m²
Lämmön/pakkasenkesto +70 °C... -35 °C

VERKOT
Verkot, eli rei´iteyt kankaat, löytyy vastaavissa sävyissä kuin kankaat.
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Muut värit tilauksesta.

ERIKOISKANKAAT JA VERKOT
Muita teknisiä kankaita ja verkkoja löytyy myös, esimerkiksi teräsvahvistetut murtosuojakankaat ja -verkot. Lisätietoja Pedeluxin
suunnittelupalvelusta.

MUUT TUOTTEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedelux tarjoaa asiakkailleen toimintavarman ja kestävän kokonaispaketin: laadukkaat tuotteet, ammattitaitoisen
asennuksen ja kattavan huollon.

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA
OY PEDELUX AB
Terminaalitie 5
64200 NÄRPIÖ
Puhelin 06 228 4300
Faksi
06 224 3297
pedelux@pedelux.fi
www.pedelux.fi
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Turvatuotteet ja murtosuojat
Sisä- ja ulkopuoliset aurinkosuojat
Screenverhot
Pimennysverhot
Alumiinisäleiköt
Näyttämölaitteet
Verhokiskot
Nosto-ovet ja seinät
Jakoseinät

