UNIVENT (vertimas iš anglų kalbos)
Automatinis šiltnamio durų
atidarytuvas

2 pav.
4 pav.
Universalus automatinis atidarytuvas "Keturi viename"
UNIVENT - lengvas montavimas (surinkimas) leidžia per
kelias sekundes pritvirtinti prie šiltnamio stoglangio arba
durų.
Vertimas iš anglų kalbos
Prašome atkreipti dėmesį į:
1. Automatinis langų/durų atidarytuvas nėra pritaikytas
naudoti kai temperatūra viršija 50°C.
2. Įsitikinkite, kad Jūsų šiltnamio stoglangį galima
atidaryti ir jis nekliūna, priešingu atveju gali kilti
papildoma žala.

1 pav.

Sutepkite visas judančias dalis kiekvieną pavasarį ir po
kiekvieno montavimo. Cilindro sriegius retkarčiais sutepti
techniniu tepalu.
Žiemos priežiūra:
Žiemą rekomenduojama nuimti atidarytuvą ar bent jau patį
cilindrą. Nuimtą atidarytuvą laikykite sausoje vietoje, o
prieš permontuojant nepamirškite sutepti stūmoklio.
Patikrinkite ar stūmoklis juda sklandžiai.
Garantija:
Automatiniam langų/durų atidarytuvui suteikiama 1 metų
garantija, nuo pirkimo datos, su sąlyga jei jis buvo tinkamai
įmontuotas ir naudojamas pagal instrukciją.

Techniniai duomenys:
Montavimo instrukcija:
A. Maksimalus lango/durų atsivėrimo kampas yra apie 45Cilindrą (dalis Nr. 2) palaikykite vėsioje vietoje (šaltame
cm.
vandenyje ar šaldytuve) bent 30 min., kad atvėstų iki 10°C.
B. Maksimaliai langas/durys atsidaro, kai temperatūra
1. Patikrinkite ar šiltnamio langas atsidaro lengvai be
šiltnamyje pasiekia 30°C temperatūrą, priklausomai nuo
jokių kliūčių. Pašalinti esamus skersinius ir svirtis nuo
nustatymo ir apkrovos.
lango ir rėmo.
C. Pakelia iki 15 kg svorį.
D. Jūsų automatinį langų/durų atidarytuvą galima
Šiltnamiams
sureguliuoti taip, kad jis imtų atsidarinėti, kai
2. Būdai kaip pritvirtinti atidarytuvą prie šiltnamio
temperatūra šiltnamyje pasiekia nuo 15 iki 25°C.
palangės:
2a. Daugumai šiltnamių, pagamintų iš aliuminio,
montuojama naudojant pridedamas sąvaržas (11) – žiūrėti į 3
Sudėtis:
1 pav.
pav. Vieną sąvaržą pritvirtinkite laisvai ant stoglangio laikiklio
1. Cilindras.
(10) naudojant varžtus, kurie yra pridedami (2 pav.). Išsirinkite
2. Stūmoklio strypas.
tinkamas skyles ant laikiklio, tvirtinamo prie šiltnamio
3. Stūmoklio korpusas/žiedas su sriegiais.
konstrukcijos (9), ir panaudokite antrą savaržą. Įsitikinkite, kad
4. T formos cilindro fiksatorius.
aukštesnis konstrukcijos kraštas yra kaip įmanoma arčiau
5. Mažas segtukas.
stoglangio laikiklio krašto.
6. Didelis segtukas(tik specialios paskirties).
2b. Šiltnamiams, pagamintiems iš medžio, įsigykite
7. Svirtis K.
varžtus, skirtus medžiui, ir tada vadovaukitės montavimo
8. Svirtis L.
instrukcijomis pagal 3-4-5-6-7 punktus.
9. Tvirtinimas prie šiltnamio konstrukcijos.
2c. Aliuminio profilio šiltnamiams, kuriems netinka
10. Stoglangio laikiklis.
mūsų pateikiamos sąvaržos – netvirtinkite. Perskaitykite bendrą
11. Sąvarža.
tiekėjo ar šiltnamio gamintojo instrukciją ir tada laikykitės mūsų
12. Spyruoklės.
instrukcijų pateiktų 3-4-5-6-7 punktuose.
13. Tvirtinimo laikikliai(kronšteinai).
3. Įdėkite cilindro (1) stūmoklio strypą (2), į T formos
cilindro fiksatorių (4) ir sulyginti stūmoklio strypo gale
esančią angą su T formos cilindro fiksatoriaus anga A, ir
Priežiūra:

sutvirtinkite su mažu segtuku (5) – žr. 4
pav.Pritvirtinkite atidarytuvo laikiklį per lango
konstrukcijos vidurį, tiesiai antpalangės – pav.6.

3 pav.

5 pav.

6 pav.

7 pav.

9 pav.

Atlikite antrą žingsnį kaip aprašyta šiltnamių montavime (žr. pav.
8). Jei neįmanoma, kad įtaisas būtų pakankamai arti lango rėmo
ar palangės, kad pasiektų pakankamai arti krašto sistemas
8 pav.
4. Pritvirtinkite lango laikiklį ant lango konstrukcijos tiesiai virš (profilius), tada naudokite papildomai įdėtą kronšteiną (13).
Jums gali tekti padaryti antrą panašų laikiklį, pažiūrėkite
šiltnamio karkaso laikiklio. Šio proceso metu langas turi būti
iliustraciją 8 apačioje kairėje pusėje.
pusiau atidarytas.
C: Medinės sistemos
5. Atidarykite langą tiek, kad fiksuojamoji įvorė užsikabintų su Medinių rėmų laikiklius pritvirtinkite taip kaip parodyta pav. 8
fiksuojamąja įvore viduje (3). Sukite cilindrą tol kol įvorė bus viršuje naudokite varžtus skirtus tvirtinti į medieną.
matoma iš abiejų fiksuojamosios įvorės pusių. – 5 pav.
6. Patikrinkite ar tiek kiek leidžia atidarytuvas langas lengvaiApsispręsite ir darykite toliau taip:
10. Darykite taip kaip aprašyta nuo 3 žingsnio
atsidaro. Jei ne, tai automatinio langų atidarytuvo atsivėrimo
šiltnamiams.
plotis gali būti sumažintas.
11. Atsukite palangės laikiklius (9) nuo įtaiso
alkūnių rankomis nuo (detalė 7) ir pritvirtinkite laikiklius (detalė
Atsivėrimo pločio sumažinimas:
A.Lango atsivėrimo plotis gali būti sumažintas ties 32 cm pločiu 10) prie priekinio skydelio, kaip įmanoma arčiau krašto.
12. Pritvirtinkite lango laikiklius arčiau krašto
įdedant didelį segtuką (6) į C angą, L svirtyje (6). Mažasis
dangčio,
tuo
pačiu
būdu.
segtukas VISADA TURI sujungti cilindro stūmoklį su T formos
13.
Pritvirtinkite įtaiso alkūnes ant palangės
cilindro fiksatoriumi panaudojant angą B.
B.Montuojant stūmiklį ir stūmoklio strypą, anga B, sumažinamas rėmo kaip parodyta pav. 9 ir įsitikinkite, kad stoglangis gali
pilnai atsidaryti ir užsidaryti. Jei ne jūs turėsite sureguliuoti
lango atsivėrimo diapazonas tuo pačiu sumažinama pradinė
laikiklių padėtį.
atsivėrimo temperatūra. Jei fiksuojamoji įvorė buvo truputį
14. Atidarykite stoglangį tiek, kad cilindro
įsukta į cilindrą ir užfiksuota naudojant angą B – atidarytuvas
korpuso
sriegis
įlįstų
į cilindro korpusą (detalė 3). Sukti cilindrą,
pradės atsivėrinėti ties 28°C temperatūra.
tol
kol
cilindro
sriegis
bus matomas iš abiejų cilindrų žiedo pusių
Siauri rėmai
žr.
pav
5.
Aprasoję stendai
8. Prisukite palangės laikiklius (9)apie 90 laipsn
Pritaikymas:
kampą kaip parodyta 7 pav.
9. Atidarytuvas turėtų būti pritvirtintas kuo Norint, kad mechanizmas atidarinėtų langus prie kitokios
arčiau krašto, kaip įmanoma angos viduryje tiek ir stoglangiotemperatūros nei nustatyta, reikia reguliuoti cilindrą.
Sukti pagal laikrodžio rodyklę norint
viduryje.
padidinti atsivėrimą.
Sukti prieš laikrodžio rodyklę norint
Būdai, kaip tvirtinti atidarytuvą
sumažinti atsivėrimą.
Vienas pilnas apsukimas apytiksliai atitinka 0,5°C.
A: sistemos turinčios plastikinę dangą, ir šoninis atidarymas:
Montuojant ant plastikinio paviršiaus, reikia pragręžti skyles
pačiam. Naudokite komplekte esančius gnybtus (11) ir varžtus suPastaba: Vadovautis paveikslėliais pavaizduotais originalioje
veržle. Gnybtų vieta plastikinio skydo išorėje (žr. pav. 8 viršujeinstrukcijoje.
kairėje ir dešinėje).
B: Aliuminio sistemų su stiklo danga

