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Ohje korvaa ovien asennusohjeet 
20-10-2020 ja
28-01-2022.



! Tutustu ovien asennusohjeeseen ennen 
asennustyötä.

Huomioi, että tämän ohjeen asennustavat ja 
asennusmenetelmät ovat ohjeellisia.

Ovien asennus tulee tehdä kohteen vaatimusten 
mukaisesti nämä asennusohjeet huomioiden.

Vältä oven alatiivisteen vahingoittuminen 
asennustyön aikana.

Vaurion voi aiheuttaa ...

... kaapeli oven ja kynnyksen välissä ...
... ovikiila.



Antti-Teollisuus Oy 3 27-05-2022

ANTTI MARINE

  ASENNUS_FI 

Sisällys

ASENNUSOHJE
Tarkista oviaukko 4
Oven karmin asennus 5
Tappikantavan saranan säätö 12
Oven varusteiden asennus 14

PUHDISTUSOHJE
Yleistä 15
Erilaiset pinnat ja pinnoitteet 16

HUOLTO-OHJE
Oven alatiivisteiden vaihto 19
Oven pystytiivisteiden ja ylätiivisteen vaihto 23
Ovisilmän vaihto 24
Varaosasuositus ja kappalemäärät 27



Antti-Teollisuus Oy 4 27-05-2022

ANTTI MARINE

  ASENNUS_FI  

X1

X2

α1 α2

α3 α4

   X1 = X2       X1 ≠ X2

α1 ... α4 = 90°    α1 ... α4 ≠ 90°

ASENNUSOHJE
Tarkista oviaukko
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Ruuvi d 4,8
6 kpl

Karmin asennus ja kiinnitys 
saranoiden puolelta

Kuva 1. 

1.  Sijoita karmi seinän aukkoon. 
 Laske karmin alaprofiili aukon 
 alareunaprofiilin päälle.
 Valitse karmin asennussyvyys 
 niin, että oven listat asettuvat 
 siististi.
2. Tiivistä, jos oven tilaajan ohjeet 
 niin edellyttävät.

Oven karmin asennus

Kuva 2.

1. Kiinnitä karmi saranoiden puoleisesta 
 pystyprofiilista kuudella d 4,8X19 ZN 
 DIN7504-N ruuvilla. 
 Sijoita ruuvit karmin pitkien reikien 
 keskelle säätömahdollisuuden 
 varmistamiseksi (kohtakuva 1).
2. Tarkista karmin kiinnitetyn reunan 
 suoruus linjarilla ja pystysuoruus 
 vesivaa´alla (asennus hallissa).

Oviaukon 
alaprofiiliOven 

karmin 
alaprofiili

Linjari
(vesivaaka)
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Karmin kiinnitys lukon vastakappaleen puolelta

Kuva 3. 

1.  Mittaa karmiaukon ristimitat. 
2. Siirrä karmin lukon vastakappaleen 
 puoleista pystyprofiilia niin, että 
 ristimitat tulevat tasan yhtä pitkiksi.
3. Tue pystyprofiili tähän asentoon, 
 kunnes saat sen kiinnitettyä (kuva 4).

Kuva 4.

 Jos oviaukko on niin leveä, 
	 ettei	karmin	pystyprofiili	ei	tule	
 oviaukon sivua vasten, asenna 
 väliin, jokaisen ruuvin kohdalle, 
 sopivia laattoja (kohtakuva 2).
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Kuva 5. 

1.  Kiinnitä karmin lukon vastakappaleen puoleinen pystyprofiili kuudella d 4,8X19 ZN 
 DIN7504-N ruuvilla. 

 Sijoita ruuvit karmin pitkien reikien keskelle säätömahdollisuuden 
 varmistamiseksi (kohtakuva 3).

2. Tarkista karmin kiinnitetyn reunan suoruus linjarilla ja pystysuoruus vesivaa´alla 
 (asennus hallissa).

Ruuvi d 4,8
6 kpl



Antti-Teollisuus Oy 8 27-05-2022

ANTTI MARINE

  ASENNUS_FI  

! HUOMAA!
2-D sarana on kestovoideltu.

Älä käytä voiteluaineita!

Kuva 6. 

1.  Saranoiden linjausongelmissa: avaa alasaranan kiinnitysruuveja oven karmissa 
 hieman (kuva 7a seuraavalla sivulla kuvassa 7).

 Nosta ovi paikalleen. Kohdista ovilehti karmin saranatappeihin kaikkien 
 saranoiden kohdalla ja laske ovilehti saranoille (kuva 7 seuraavalla sivulla). 
 Erityisesti oven vino asento voi vaurioittaa e-saranan sähköistä komponenttia. 

 Kiristä alasaranan ruuvit uudelleen (kuva 7b seuraavalla sivulla kuvassa 7).

 Huomaa, että tappikantavan saranan holkki tulee saranan yläosaan ja saranalaatta 
 alaosan tappiin. 

 Säätösaranan tunnistat helposti ruuvin reiästä saranan yläosan kannessa.
 e-saranan ylä- ja alaosassa on e-logo ja datakaapelit.
 Huomaa, että e-saranassa ei käytetä holkkia.

 Säätöohje, katso sivu 12.

Saranatyypit
 Tappikantava sarana e-sarana

 - säätö- - ilman
 ruuvilla säätöruuvia Lukitusruuvi

Säätöruuvi

Saranan yläosa

Älä käytä holkkia
e-saranassa.

Holkki

Välilaatta

Saranan  alaosa

Kuvissa vasenkätinen sarana

Datakaapeli

Liittimet

Datakaapeli
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Kuva 9. 

1.  Löysää karmin lukon 
 vastakappaleen 
 puoleisen pystyprofiilin 
 ruuvit.

 (jatkuu seuraavalla 
 sivulla)

Kuva 8. 

1. Sulje ovi ja tarkista, että ovi 
 puristuu nuolien osoittamilta 
 sivuilta, joka kohdasta 
 tasaisesti karmin tiivistettä 
 vasten.
2. Jos näin ei ole (ts. karmi ei ole 
 tasomainen), korjaa karmin 
 asentoa (ks. kuvaa 9).

Kuva 7. 

Kuva 
7a. 

Kuva 
7b. 
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Kuva 10. 

 (Jatkoa edelliseltä sivulta)
2. Korjaa karmin asentoa 
 niin, että sen molemmat 
 pystyprofiilit ovat pysty-
 suunnassa aivan saman-
 suuntaiset. 
3. Kiristä muutama ruuvi ja 
 kokeile ovella edellisen 
 sivun kuvan 8, kohdan 1 
 mukaisesti oven 
 painuminen tiivisteitä 
 vasten.
4. Saatuasi karmin asennon 
 kuntoon, kiristä kaikki 
 löysätyt ruuvit.

HUOMAA!
Karmin alaprofiilia ei kiinnitetä ruuveilla.

Yläprofiili kiinnitetään ruuveilla vain 
poikkeustapauksissa (valmiit reiät).
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Kynnyspellin kiinnitys karmin alaprofiiliin ja suojatulppien 
asennus ruuvinreikiin

Kuva 11. 

1.  Poista kynnyksen pintapellin 
 kiinnitysteippien suojakalvot. 
2. Kiinnitä pintapelti karmin alaprofiiliin.
 Huomaa lovet pintapellissä karmin 
	 pystyprofiilien	muotoja	vastaten!
 Varo ovenkarmin maalipintaa 
	 kiinnittäessäsi	pintapeltiä!
3. Paina pintapelti huolellisesti kiinni.

Tulppa
12 kpl

Kynnyksen 
pintapelti

Kuva 12.

1.  Asenna 12 suojatulppaa ruuvinreikiin  
 karmin pystyprofiileissa.

 Asenna peitetulpat tasapäisellä 
 työkalulla, (esim. ruuvitaltan 
	 kahvapäällä),	EI	peukalolla!
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X
 1 2 3

 

Säätämisessä tarvittava työkalu

Kuva 11. Säätötyökalu

Kuusiokoloavain 
AV 3 mm

2-D saranan säätö

Kuva 13. 

1.  Irrota saranan lukitusruuvi kuusiokoloavaimella.
2.  Säädä saranan säätöruuvilla 2,2 - 6 mm väli (X kuvassa) saranan ylä- ja alaosan 
 välille. Jos  ovessa on e-sarana väli X saa olla 2,2 - 4 mm.
 Käytä samaa kuusiokoloavainta.
3.  Asenna saranan lukitusruuvi takaisin ja varmista säätö kiristämällä lukitusruuvi 
 säätöruuvia vasten. 
 Tarkkaile, ettei lukitusruuvin kiristäminen muuta säätöä.

 (jatkuu seuraavalla sivulla)

Tappikantavan saranan säätö

Säätötyössä ei tarvita 
säätölaattoja!	
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4.1

4.2

4.3

Kuva 14. 

 (Jatkoa edelliseltä sivulta)
4.  Tarkista saranan säätö myös oven alatiivisteen asettumisen suhteen.
 • Tapaus 1 kuvassa:  ovi on säädetty liian ylös - oven alatiiviste ei kosketa 
  kynnykseen.
 • Tapaus 2 kuvassa:  ovi on säädetty liian alas - oven alatiiviste törmää kynnykseen.
 • Tapaus 3 kuvassa:  ovi on oikealla korkeudella - oven alatiivisteen ensimmäinen 
  huuli koskettaa kynnykseen ja toinen huuli nojaa kynnyksen 
  kulmaan.



Antti-Teollisuus Oy 14 27-05-2022

ANTTI MARINE

  ASENNUS_FI  

Ovilukon käyttölaitteiden, ovensulkimen ja oviaukon listojen 
asennus

Kuva 15. 

Oven varusteiden asennus

1.  Asenna lukon käyttölaitteet oveen.
 Toimi laitteiden valmistajan ohjeen 
 mukaan.
2. Kiinnitä oven sulkulaitteen osat, jos ne 
 kuuluvat asennussuunnitelmaan. 
 Toimi laitteiden valmistajan ohjeen 
 mukaan.
3.  Kiinnitä kaapelin liitin (vain e-sarana). 

Ovilukon
käyttölaitteet

Ovensuljin

4. Asenna listat oviaukon ympärille.
 Toimi oven tilaajan 
 asennuspiirustusten mukaan.

 HUOM! Komponenttien ulkomuoto 
 ja rakenne ei aina vastaa kuvattuja. 

Oviaukon 
listat
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PUHDISTUSOHJE
Antti Marine laivaovien puhdistuksessa ja siivouksessa tulee noudattaa tätä ohjetta. Ohje 
kattaa tavanomaiset puhdistus menetelmät tavanomaisille ovipinnoille.

Erikoismateriaalien puhdistusohjeet toimitetaan erikseen.

Yleistä
Antti Marine ovet on valmistettu normaalia käyttötarkoituksen mukaista kulutusta ja korroo-
siota kestävistä raaka-aineista ja materiaaleista. Ovirakenteen osat ovat sinkittyä terästä 
ja tietyt kulutusosat (esim. saranat) ovat ruostumatonta terästä.

Ovirakenteen puhdistuksessa voidaan 
käyttää tavanomaisia puhdistusmene-
telmiä ja -aineita. Hankaavien ja syövyt-
tävien menetelmien ja aineiden käyttö ei 
ole suositeltavaa. Puhdistuksessa tulee 
käyttää ns. nihkeä- tai kosteapyyhintää 
pehmeällä kankaalla tai vastaavalla.

Ovien puhdistuksessa tulee käyttää 
suuntaa alhaalta ylöspäin. Näin välty-
tään valumajäljiltä.
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Erilaiset pinnat ja pinnoitteet

Maalatut pinnat

Pyyhintä pehmeällä kankaalla tai vastaavalla. Pesuaineina tavanomaiset puhdistusai-
neet. Liuotinaineita voidaan käyttää rajoitetusti. Liuotinaineita on kokeiltava ensin esim. 
näkymättömälle alueelle. 

Liuotinaineet saattavat aiheuttaa kiillon alentumista tai pinnan pehmentymistä, mikä vai-
keuttaa puhtaanapitoa jatkossa. Mattaantunutta pintaa voidaan kiillottaa tarkoitukseen 
soveltuvilla kiillotusaineilla esim. vahalla.

Pvc

Pyyhintä pehmeällä kankaalla tai vastaavalla. Pesuaineina tavanomaiset puhdistusaineet. 
Liuotinaineita voidaan käyttää rajoitetusti.

Liuotinainetta kokeiltava ensin esim. näkymättömälle alueelle. Liuotinaineet saattavat 
aiheuttaa kiillon alentumista tai pinnan pehmentymistä. Pvc-pintaa voidaan kiillottaa tar-
koitukseen soveltuvilla kiillotusaineilla. Tarkemmat ohjeet kalvovalmistajilta.

Laminaatit

Pyyhintä pehmeällä kankaalla tai vastaavalla. Pesuaineina tavanomaiset puhdistusaineet. 
Liuotinaineita voidaan käyttää rajoitetusti.

Liuotinainetta kokeiltava ensin esim. näkymättömälle alueelle. Liuotinaineet saattavat 
aiheuttaa kiillon alentumista tai pinnan pehmentymistä. Laminaattipintaa voidaan kiillottaa 
tarkoitukseen soveltuvilla kiillotusaineilla. Tarkemmat ohjeet laminaattivalmistajilta.

Ruostumaton teräs

Pyyhintä pehmeällä kankaalla tai vastaavalla. Pesuaineina tavanomaiset puhdistusaineet. 
Liuotinaineita voidaan käyttää laajemmin.

Erityisesti huomioitava ruostumattomalle teräkselle ominaisen pinnan muutokset (esim. 
harjaus) puhdistuksen yhteydessä.
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Painokuviot

Pyyhintä pehmeällä kankaalla tai vastaavalla. Pesuaineina tavanomaiset puhdistusaineet. 
Liuotinaineita voidaan käyttää rajoitetusti.

Liuotinainetta kokeiltava ensin esim. näkymättömälle alueelle. Liuotinaineet saattavat 
aiheuttaa kiillon alentumista tai pinnan pehmentymistä.

Muut erikoispinnoitteet

Erikoispinnoitteiden osalta puhdistusmenetelmä ja soveltuvat puhdistusaineet tulee sel-
vittää pinnoitekohtaisesti.

Yleispuhdistusohjeena voidaan käyttää nihkeäpyyhintää ja tarvittaessa mietoja puhdis-
tusaineita.
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Valmistaja ei vastaa pinnoitteiden vaurioista tai 
ulkonäön muutoksista, jotka johtuvat poikkeamista 

tässä ohjeessa annetuista ohjeista.

Valmistajan vastuun piiriin ei kuulu pinnoitteen 
tavanomainen kuluminen eivätkä esimerkiksi 

ajan ja valon vaikutuksesta aiheutuneet pintojen 
muutokset.

Hankaavien pesuaineiden käyttö on kielletty. 
Niillä saatetaan aiheuttaa puhdistettavaan pintaan 

naarmuja tai kulumaa.
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HUOLTO-OHJE
Oven alatiivisteiden vaihto

1.  Irrota ovisuljin ovesta valmistajan ohjeen mukaan (jos suljin kuuluu oven 
 varustukseen).
	 Huomaa	ovisulkimen	jousivoima!	Estä	itseesi,	oveen	tai	sen	karmiin	
 kohdistuvan vaurion mahdollisuus.
 Perusovi: siirry kohtaan 5. ONLINE-ovi: jatka kohdasta 2.

2.  Irrota lukko ja lukon osat valmistajan ohjeen mukaan.

3. Irrota kaapelointi lukosta ja kiinnitä noin 1,5 m pituinen vetonaru kaapeliin.

4. Irrota kaapelin ylivientisuoja ovesta, kiinnitä narun vapaa pää esim. teipillä 
 lukon aukon lähelle oveen ja vedä kaapeli naruineeen ovesta. Irrota naru 
 kaapelista ja kiinnitä sen toinenkin pää oveen niin, että suurin osa narusta 
 jää oven sisään.

5. Nosta ovi saranoilta.

Perusovi ONLINE-ovi
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1

2

 Sijoita ovi työtasolle. Varmista, ettei tason pinta naarmuta ovea.

1. Poraa irti alatiivisteiden tukilistan vetoniitit ja irrota lista.

2. Irrota tiivisteet. Poista oven pinnasta mahdolliset liimajäämät, tarvittaessa 
 muovilastaa käyttäen. Puhdista uusien tiivisteiden kiinnityspinnat rasvasta 
 ja muusta liasta.
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1

2 mm

2

 Leikkaa tiivistenauhasta 1 - 2 cm oven leveyttä pitempi pala. Vedä 
 tiivistenauhat irti toisistaan.
1. Kiinnitä tiivisteet kuvan mukaan oveen. Huomaa tiivistehuulien leveysero. 
 Leveämpi huuli pitää sijoittaa oven aukeamissuunnan puolelle (kuvassa 
 alempi tiiviste).
 HUOMIO!	Älä	venytä	tiivistettä.
2. Sijoita tiivisteiden tukilista paikalleen. Kohdista tukilistassa ja ovessa olevat 
 niitin reiät. Poraa reiät myös tiivisteisiin estääksesi tiivisteiden 
 muodonmuutokset. 
 Kiinnitä tiivisteiden tukilista vetoniiteillä.
 Leikkaa tiivisteiden päät lopulliseen mittaansa (noin 2 mm oven leveyttä 
 pidemmiksi molemmilla puolilla).

Oven aukeamissuunta
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1. Nosta ovi saranoille. 

2.  Kiinnitä ovisuljin oveen valmistajan ohjeen mukaan (jos suljin kuuluu oven 
 varustukseen).
	 Huomaa	ovisulkimen	jousivoima!	Estä	itseesi,	oveen	tai	sen	karmiin	
 kohdistuvan vaurion mahdollisuus.
 Perusovi: työ on valmis. ONLINE-ovi: jatka kohdasta 3.

3. Kiinnitä vetonaru kaapeliin. Vedä kaapeli narulla oven sisäkautta ulos lukon 
 aukosta. Irrota naru kaapelista.

4. Kiinnitä sähkökaapelin liitin kortinlukijan liittimeen. Kiinnitä ovilukon kortinlukija 
 sen valmistajan ohjeen mukaan.

5. Kiinnitä sähkökaapelin ylivientisuoja oveen.

Perusovi ONLINE-ovi
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Oven pystytiivisteiden ja ylätiivisteen vaihto
1. 
Irrota vanhat tiivisteet. 
Poista karmista mahdolliset 
liimajäämät, tarvittaessa  
muovilastaa käyttäen. 
Puhdista uusien tiivisteiden 
kiinnityspinnat rasvasta ja 
muusta liasta.

2. Ylätiivisteen asennus
Leikkaa tiivistenauhasta 
1 - 2 cm oviaukon leveyttä 
pitempi pala. Vedä tiiviste irti 
toisesta puolikkaasta.
Leikkaa tiivisteen toinen pää 
45° kulmaan.
Kiinnitä tiiviste oven karmiin 
lähes koko pituudelta ja 
leikkaa tiivisteen toinenkin 
pää 45° kulmaan. 
Näin tehden saat tiivisteen 
pituuden tarkkaan karmiin 
sopivaksi.
HUOMIO!	Älä	venytä	
tiivistettä. Venytetty 
tiiviste irtoaa myöhemmin 
päistään.

3. Pystytiivisteiden asennus
Leikkaa tiivistenauhasta 1 - 2 cm oviaukon korkeutta pitempi pala. Vedä tiivisteet irti 
toisistaan.
Leikkaa tiivisteiden oviaukon yläosaan tulevat päät 45° kulmaan.
Kiinnitä tiivisteet oven karmiin ylhäältä aloittaen lähes koko pituudelta ja leikkaa tiivisteiden 
alapäät kohtisuoraan tarkkaan karmiin sopiviksi.
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Ovisilmän vaihto
Ovisilmän irrotus

 Huomaa!

ÄLÄ naarmuta oven 
pintaa ovisilmää 
irrottaessasi!

Ovisilmän kierreliitos 
on asennuksessa 
varmistettu 
ruuvilukitteella.

Kierrä ovisilmän kierreliitos auki. Pidä kiinni käytävän puolelta ja kierrä samanai-
kaisesti ovisilmän hytin puoleinen osa irti sopivalla käsityökalulla. 
Huomaa ovisilmän ura kiertämistä varten.

Työkalu-ura

Irrota ovisilmän käytävän puoleinen osa.

Hytin puoli

Käytävän 
puoli
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Hytin puoli

Käytävän 
puoli

Ovisilmän asennus

Peiteluukku

Hytin puoli

 Huomaa!

Pidä huolta, ettei 
ovisilmän sisään jää 
eristevillaa tai roskia! 

Muista sijoittaa 
peiteluukku ovisilmään!

Ovisilmän ja peiteluukun asennus hytin sisäpuolelta.

Irrota ovisilmän osat hytin sisäpuolelta
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Ruuvilukite
(esim. Würth keskikova sininen)

Tipauta kaksi tippaa ruuvilukitetta. Liian kovan lukitteen käyttäminen saattaa 
aiheuttaa oven pinnan vaurioitumisen ovisilmää väkivalloin irroitettaessa.

Huomaa!
ÄLÄ KÄYTÄ kiristämiseen voimatyökalua, kiristä vain 
käsityökalua käyttäen, näin estät ovisilmän ylikiristymisen! 

Kierrä ovisilmä paikalleen. Pidä kiinni hytin puolelta ja kierrä samanaikaisesti 
ovisilmän ulkopuolinen osa kiinni käytävän puolelta. Asenna ovisilmän ura ja 
peiteluukku oikean puoleisen kuvan mukaiseen asentoon ovisilmää kiristäessäsi.
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Varaosasuositus ja kappalemäärät

Katso kuvaa 6 sivulla 8

Osa Nimitys 1 Nimitys 2 Viimeistely Saatavissa Kpl / ovi

HINGESET2DLM5 HINGESET 2D 
LEFT M5

Täydellinen 
sarja

Harjattu 
ruostumaton

Yksittäin 1 sarja / 
vasenkätinen 
ovi

HINGESET2DRM5 HINGESET 2D 
RIGHT M5

Täydellinen 
sarja

Harjattu 
ruostumaton

Yksittäin 1 sarja / 
oikeakätinen 
ovi

119313A

119313B

E-HINGE LEFT 

Kaapeli R45 2x

Täydellinen 
sarja

Harjattu 
ruostumaton

Yksittäin 1 sarja / 
vasenkätinen 
ovi

119314A

119314B

E-HINGE RIGHT 

Kaapeli R45 2x

Täydellinen 
sarja

Harjattu 
ruostumaton

Yksittäin 1 sarja / 
oikeakätinen 
ovi

119310 Saranan holkki 
(sisältyy sarjaan)

Musta Yksittäin 1 kpl / 
vakiosarana
1 kpl / 
säätösarana

DBTIIVHIGH Tiiviste, karmin 
kolmelle sivulle

Musta 150 metrin 
rulla

~5 m / ovi

115617 Huulitiiviste oven 
alareunaan

2-osainen 
9x12+7x12

Musta 125 metrin 
rulla

~0,7 m / ovi
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