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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 
(1 ks)

4 ovládací 
páka (1 ks)

5 kryt příchytky 
(7 ks)

6 příchytka, Ø 10 
(7 ks)

7 šroub VPTC 1031 
(7 ks)

8 hmoždinka 
(10 ks)

9 šroub VPTC 1012 
(8 ks)

10 šroub VPTF 1031
(3 ks)

11 vazelína 
(1 ks)

12 pružinové 
pero (2 ks)

13 prstenec 
pružiny (2 ks)

14 šroub VPTC 1019 
(2 ks)

15 šroub VPTF 1025 
(2 ks)

16 příchytka, Ø 6 
(2 ks)

Vedení

17
trubka 
o Ø 10 
(2 ks)

18 dvoužilové 
lanko (1 ks)

* Kód barev/ Délka kabelu

Délka v m Kód barvy

5,0 zelená

KOVÁNÍ (páka, držák, zámek, vodicí tyče)

Před instalací vždy přesně určete místo umístění 
ovládací páky. 
(Viz příklady instalace v pravém sloupci.)

Přísně dodržujte minimální rozměr 520 mm.
Zámky kování 3A a 3B a držáky 2 upevníte pomocí 
šroubů 7 a 15 v ose nebo v 1/4 šířky ventilačky se 
zřetelem na okraj rámu podle instalace (ovládání 1 
nebo 2 rámů).
Trubku 17a uřízněte na délku L = 46 mm.
Postup montáže: Zámek kování 3A, trubka 17a, 
zámek kování 3B a trubku upevněte pomocí šroubu 
3Aa.

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

Typ I. Standardní usazení
Nad ventilačkou musí být minimálně 26 mm.

Typ II. Redukované usazení (s podložkou pod držákem)
Nad ventilačkou musí být minimálně 16 mm.
Podložka (mimo vybavení):
Rozměry 92 x 15 x „X“ (X je tloušťka přesahu).

Max. 
počet 
ventilaček

Max. 
hmotnost 
ventilačky

Max. plocha 
ventilačky

Max. šířka 
ventilačky

Minim. 
výška ven-
tilačky

Max. 
délka 
spojení

Max. 
počet 
ohybů

Překrytí 
ventilačka/
rám

1 35 kg 1,5 m2 2000 mm 150 mm 5 m 3 0 – 16 mm
2 2×20 kg 2×0,75 m2 2×1400 mm 150 mm 5 m 3 0 – 16 mm

Příklady instalace

Kolíček 2a umístěný na ose držáku 
musí být vždy orientován tam, kde je 
ovládací páka.

Kolíček smě-
řuje doleva, 
je-li páka 
vlevo.

Kolíček smě-
řuje doprava, 
je-li páka 
vpravo.

Dodávané šrouby odpovídají běžnému 
podkladu. Na každý jiný podklad použí-
vejte příslušné upevnění (šrouby pro něj 
vhodné).

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.

OVLÁDACÍ PÁKA
Řádně upevněte ovládací páku 4 pomocí 3 šroubů se 
zápustnou hlavou 10 a hmoždinek 8 (nebo použijte 
jiné fixace s frézovanou hlavou pro ovládací páku), 
páka bude umístěna asi 1,50 m nad podlahou.

VEDENÍ (trubka, lanko)
Odřízněte z trubky 17 asi 20 mm, tak odstraníte 
její zasazení, ohněte ji na poloměr 75 mm, vytva-
rujte trubky vedení podle situace v místě instalace, 
neupevňujte je, budou zasazeny do sebe navzájem 
(v závislosti na délce vedení).
Protáhněte drážkovanou trubku 18a dvoužilového 
kabelu horní částí ovládací páky, páka 4a je zdvižená, 
zaveďte konec drážkované trubky 18a do vodicí sou-
částky 4b a zablokujte jej pomocí stavěcího šroubku 
4c (klíč 6, hrany 2,5).
Dvoužilový kabel řádně namazaný protáhněte kaž-
dou trubkou (trubka po trubce – začínáme od páky), 
nechte dvoužilový kabel sklouznout jednu větev do 
každého kování, pak do 2 kabelových svorek 1a.
Nastavte trubky vedení opět do správné polohy, 
v horní části je do zarážky v držáku 3B upevněte 
pomocí šroubu 3Ba na úrovni ovládací páky zatažené 
10 mm.
Trubky upevněte příchytkami 6, šrouby 7 a čepy 8 
(pokud to držák umožňuje) vždy asi po 600 mm, každých 
100 mm u ohybu a u každého zasazení trubky.
Seřiďte otevírání ovládací páky asi na 60 mm (viz obrá-
zek), přirazte ventilačku, napněte kabely, utáhněte 
šrouby 1b (klíč 6, hrany 3), a tak je zablokujete.

SEŘIZOVÁNÍ A KONEČNÉ ÚPRAVY
Pro usnadnění otevírání umístěte špendlíkové pruži-
ny 12 pomocí prstenců 13 a šroubů 14, příchytek 
16 a šroubu 15 na každou stranu pohyblivého dílu 
ventilačky na jednu z tyček pružiny (na dřevěný 
rám raději použijte pružinu s lamelou, není součástí 
dodávky). Zkuste, zda se ventilačka zavírá. Seřiďte 
tlak ventilačky/ventilaček tak, že manipulujete se 
seřizovacími šrouby 2c.
Přeřízněte kabely 18 tak, že budou asi 5 mm přeční-
vat z kabelové svorky 1a.
Každý kryt hrdlového spojení 5 zaklapněte na každou 
příchytku 6 (pouze oplášťovaná trubka).
Několikrát ventilačky zároveň zavírejte a otevírej-
te, aby se instalace „zaběhala“ a aby bylo zajištěno 
náležité fungování.

NÁŘADÍ (na požádání)

vrtací šablona 
pro ovládací 
páku, 
ref. P11310

vrtací šablona 
pro kování, 
ref. P10338

kleště na přestří-
hávání kabelu, 
ref. P11330

klíče se 6 hranami 
2,5, ref. P12122 
3, ref. P12123

šablona na 
ohýbání trubky, 
ref. P12405

Poloha páky 
během upevňo-
vání kabelů na 
kování.

DRÁŽKU DOBŘE 
PROMAŽTE.


