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SG100/SG200 -pitkäsulkijaa käytetään parveke- ja terassiovissa 
varmistamaan murtosuojaus koko ovilehden matkalta. SG100- 
ja SG200-sulkijat ovat lukituksen osalta KABA, Abloy ja ASSA 
-yhteensopivia. 

SG100/SG200-pitkäsulkija on standarditestattu hyväksytys-
ti ruotsalaisessa tutkimuslaitoksessa vaativien SS3535- ja 
SS3536-testein ja se täyttää turvaluokan kolme vaatimukset. 
Patentoidussa sulkijassa on painiketoiminta ja lukitus samassa 
rungossa. Taottujen lukitustelkien kestävyys on yli 100 Nm ja 
esim. 8 x 8 mm kara kestää n 80 Nm.

Tavanomaisin pitkäsulkijalla varustetun parveke- /terassioven 
painikeratkaisu ulkopuolella on nk. sokeakilpinen painike 
ja sisäpuolella vääntönupillinen painike, jolloin ovi voidaan 
sulkea, muttei lukita ulkopuolen painikkeesta. Oven lukitsemi-
nen tapahtuu vääntönupista ja/tai avaimesta. Ovi avataan sekä 
suljetaan painikkeesta. 

Huolto

Ovisulkijaa on hyvä huoltaa säännöllisesti, koska siten sen 
käyttöikä pitenee. Jos jarru alkaa vinkua, se kaipaa voitelua. 
Jarrun profiili öljytään teflonpohjaisella voiteluaineella ovi-
lehden yläosassa.

Oven lukitseminen tapahtuu vääntönupista ja/tai avaimesta. 

Ovi avataan sekä suljetaan painikkeesta. 

Oven valmistajasta riippuen vääntönuppi on voitu asentaa eri tavoin 

oheisen mallin mukaan.

HOPPE KL300-sarjan painike
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Parveke/terassioven käyttö sisäpuolelta  
(avaaminen, tuuletusasento ja lukitus)

Ovi lukossa 
Kun ovi on kiinni ja painike sekä nuppi ovat pystyasennossa, 
ovat pitkäsulkijan lukitusteljet ja ovi lukossa.

Ovilukitus poissa käytöstä 
Oven lukitus vapautuu kääntämällä vääntönuppia 45 astetta 
jompaan kumpaan suuntaan. Mikäli ovessa käytetään ulko-
puolella lisäksi lukkopesää, kääntyy vääntönuppi vastapäivään. 

Ovijarrun käyttö
Ovi aukaistaan kääntämällä painiketta 90 astetta myötä tai 
vastapäivään (vaaka-asentoon) riippuen oven kätisyydestä. 
Vääntönupin ollessa tässä asennossa voidaan ovi asettaa 
haluttuun tuuletusasentoon, joka lukitaan kääntämällä painike 
pystyasentoon.

Ovi lukossa Ovilukitus poissa käytössä

Ovijarru on päällä, kun ulko-

puolinen painike on pysty-

asennossa. 

Ovijarru on vapaana, kun 

ulkopuolinen painike on vaaka-

asennossa.
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Lukitus avataan kääntämällä 

avainta 45 astetta myötäpäi-

vään

Avain käännetään pystyasentoon ja 

otetaan ulos lukosta

Ovi lukittuna

Ovi lukittuna sisältäpäin

Parveke-/terassioven käyttö avainpesällisellä 
painikkeella

Avainpesällisen oven avaaminen ulkoapäin
Käännä avainta 45 astetta myötäpäivään. Aukaise ovi painik-
keesta. Käännä avain pystyasentoon ja poista avain. 

Avainpesällisen oven avaaminen sisältäpäin
Käännä sisäpuolinen vääntönuppi aukiasentoon (45 astetta). 

Oven lukitseminen sisältäpäin 
Käännä ensin painike ja sitten vääntönuppi pystyasentoon. 
Kun kulku tapahtuu toisinpäin, ohjeen vaiheet suoritetaan 
käänteisessä järjestyksessä.

Ovilukitus poissa käytöstä


