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JEDNOTLIVÉ DÍLY

Balení obsahuje základní 
díly:

1 páka kování pro 
uchycení lanka (2 ks)

2 držák páky 
kování (2 ks)

3A
zámek 

kování (1 ks)

3B
zámek 

kování (2 ks)

4 ovládací 
vrátek (1 ks)

5 kryt vrátku 
(1 ks)

6 ovládací klika 
85 mm (1 ks)

7 kryt příchytky 
(7 nebo 14 ks)

8 příchytka, Ø 10 
(7 nebo 14 ks)

9 šroub VPCT 1031 
(10 nebo 17 ks)

10 hmoždinka 
(10 nebo 17 ks)

11 zátka zásobovací 
trubky (1 ks)

12 šroub VPTC 1012 
(8 ks)

13 zarážka

14 vazelína 
(1 ks)

15 pružinové 
pero (2 ks)

16 prstenec 
pružiny (2 ks)

17 šroub VPTC 1019 
(2 ks)

18 šroub VPTF 1025 
(2 ks)

19 příchytka, Ø 6 
(2 ks)

Vedení

20
trubka 
o Ø 10 

(1, 2 nebo 3 ks)

21 dvoužilový 
kabel (1 ks)

22
zásobovací 

trubka, Ø 10, 
délka 0,6 m (1 ks)

* Kód barev/ Délka kabelu

Délka v m Kód barvy

3,0 modrá

5,0 zelená

7,5 zeleno-bílá

Množství součástí sub 7 – 10 a sub 
20 se různí podle délky vedení.

KOVÁNÍ (páka, držák páky, zámek)

Před instalací vždy přesně určete místo, kam má 
být ovládací vrátek namontován. 
(viz příklady instalace na obrázku).

Rozhodně respektujte kótu minimálně 575 mm.
Zámek kování 3A a 3B a držáky pák 2 připevněte 
pomocí 8 šroubů 12 v ose nebo v ¼ šířky pohyblivého 
rámu vzhledem k okraji rámu podle instalace (ovlá-
dání 1 nebo 2 rámů). 
Uřízněte trubku 20a na délku L = 46 mm.
Pořadí montáže: zámek kování 3A, trubka 20a, zámek 
kování 3B a připevnit trubku pomocí šroubu 3Aa.

Je možno provést dva typy instalace vzhledem k pro-
storu, který je k dispozici nad pohyblivým rámem.

Typ I. Standardní instalace
Nad pohyblivým rámem je nutno mít alespoň 26 mm.

Typ II. Redukovaná instalace (s vložkou pod rampou)
Nad pohyblivým rámem je nutno mít alespoň 16 mm.
Vložka (mimo dodávku):
Rozměry 92 x 15 x „X“ (tloušťka přesahování/překrytí).

Maximální 
počet 
pohybli-
vých rámů

Maximální 
hmotnost 
pohyblivé-
ho rámu

Maximální 
plocha 
pohyblivého 
rámu

Maximální 
šířka 
pohyblivého 
rámu

Minimální 
výška po-
hyblivého 
rámu

Maximální 
délka 
spoje(ní)

Maximál-
ní počet 
ohybů 

Překrytí po - 
hyblivého/
pevného 
rámu

1 35 kg 1,5 m2 2000 mm 450 mm 7,5 m 3 0 – 16 mm
2 2×20 kg 2×0,75 m2 2×1400 mm 450 mm 7,5 m 3 0 – 16 mm

Příklady instalace

Čep 2a umístěný na ose zámku ková-
ní musí být vždy orientován ve směru 
ovládacího vrátku.

čep doleva, 
je-li ovládací 
vrátek nalevo

čep doprava, 
je-li ovládací 
vrátek napravo

2a

Dodávané šrouby odpovídají běžnému 
podkladu, na každý jiný podklad je nut-
no použít upevnění pro něj vhodný.

PŘIPOMÍNKA: Každé sklopné okno musí mít nezávisle 
na manipulačním ústrojí bezpečnostní systém, který 
omezuje jeho otevírání (omezovací nůžky, ...)!!!
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KABEL K MONTÁŽI 
DOBŘE NAMAŽTE.

VEDENÍ (trubka)
Odřízněte z trubky 20 asi 20 mm. Tak odstraníte 
kryt hrdlového spojení. Trubku ohněte na poloměr 75 
mm, zasuňte jeden konec do zámku kování 3B, až se 
zarazí o zarážku. Připevněte ji pomocí šroubu 3Ba, 
další trubky se zasunou jedna do druhé (vzhledem 
k délce vedení).
Upevněte trubky příchytkami 8, šrouby 9 a hmoždin-
kami 10 (pokud to podklad dovoluje) přibližně 
každých 600 mm ve vzdálenosti 100 mm od ohybů/
kolen a u každého hrdlového spojení.
Je-li to nutné, odřízněte poslední trubku, která musí 
být zasunuta 15 mm do ovládacího vrátku 4. Tento 
ovládací vrátek bude umístěn ve výši asi 1,10 m od 
podlahy.

VEDENÍ (kabel vedoucí od vrátku)
Zasouvejte dvoužilový kabel 21 řádně namazaný 
(z tuby s mazivem 14) z konce trubky 20 až ke dvě-
ma zámkům kování 3A a 3B (do každé vsuňte jed-
nu žílu), nechte z trubky přesáhnout kabel se závity 
21a, zasuňte jej shora do ovládacího vrátku 4 tak, 
že otáčíte klikou, aby byl vtažen a vyšel spodem. Na 
jeho konec přišroubujte zarážku 13 (konec běhu).

OVLÁDACÍ VRÁTEK (vrátek a klika)
Ovládací vrátek 4 nasaďte na konec poslední trubky 
až k zarážce. Upevněte jej pomocí dvou šroubů 9, 
pak zarazte závlačku 4a – tak bude vše zablokováno. 
Otáčejte klikou 6 tak dlouho, až kabel dojde k zaráž-
ce 13 ve vrátku a bude blokován.

VEDENÍ (kabel vedoucí od kování)
V horní části nechte kabely sklouznout do obou kabe-
lových svorek 1a, seřiďte otevření okna maximálně 
na 450 mm. Stlačte (a tím upevněte) pomocí jednoho 
klíče o 6 hranách 3, šrouby 1b. Tím budou oba konce 
dvoužilového kabelu 21 blokovány.

REGULACE A KONEČNÁ ÚPRAVA
Zkuste zavřít.
Seřiďte tlak pohyblivého rámu/pohyblivých rámů 
manipulací se dvěma regulačními šrouby 2c.
Kabely odstřihujte tak, aby asi o 5 mm přesahovaly 
kabelovou svorku 1a. 
Aby bylo otevírání snazší, dejte do drážky na okně 
pružinové pero 15 pomocí prstenců 16 a šroubů 18, 
příchytek 19 a šroubů 17 na každé straně pohybli-
vého rámu na jednu z tyčí pružiny. Pro dřevěné rámy 
raději použijte pružin s destičkami (nejsou dodávány 
v balíčku základních potřeb).
Zásobovací trubku 22 dejte kam patří, zasuňte ji až 
na konec do místa vyhrazeného ve vrátku pro ni 4b, 
nasaďte zátku 11 na její druhý konec a upevněte ji 
pomocí šroubu 9.
Odstraňte kliku, připevněte kryt 5 na ovládací vrátek 
4, potom nastavte kliku do požadované polohy tím, 
že ji zablokujete upínacím šroubem 6a pomocí šesti-
hranného klíče 2,5.
Připevněte kryty příchytek 7 na každou příchytku 8 
(pouze oplášťovaná trubka).
Několikrát uveďte zavírání ventilace do chodu, aby 
se „zaběhalo“ a aby bylo zajištěno řádné fungování. perforovaný profil 

pro kování, 
ref. P10338

kleště na přestří-
hávání kabelu, 
ref. P11330

klíče o 6 hranách 
2.5, ref. P12122 
3, ref. P12123

profil pro 
ohyb trubky, 
ref. 10069

NÁŘADÍ (na požádání)


