karmi
Window sill
Chambranle
Fenster rahmen
vindueskarm
raamdrempel

ikkunan kehys
Window frame
Chassis de la fenetre
Fenster
vinduesramme
raamkozijn

Fig. 3

Minskning av öppningsbreDDen
a. öppningsbredden kan spärras vid en bredd av 32 cm, genom att
den stora bygeln (6) förs in i hål C på den arm som kallas k. Den lilla
bygeln MÅsTe alltid koppla ihop kolvstången och T-koppling i hål b.
b. genom att sätta ihop kolvstången och T-koppling i hål b, minskar
man öppningsbredden något, samtidigt som öppningstemperaturen
fördröjs. Om bara ett fåtal varv av cylindergängan skruvats in i
cylinderhuset – och låsning har skett med hjälp av hål b – börjar
fönstret att öppnas vid omkring 28°C.
DrivbÄnkar
DrivbÄnkar MeD DiMbevaTTning
8. vrid fönsterkarmens konsol (del 9) 90° som visas i ig. 7.
9. öppnaren ska monteras så nära kanten som möjligt samt i mitten av
både framsidan och luckan.
Olika sätt att montera öppnaren:

Fig. 5
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a: ramverk med sida och lucka av plast:
För montering på plastpanel måste du själv borra de nödvändiga
hålen i plasten. använd den medföljande klämman (del 11) som en
”mutter” för de medföljande skruvarna. placera klämman på utsidan
av plastpanelen
(se ig. 8 överst till höger och vänster).
b: ramverk av aluminium med sida och lucka av glas:
Följ steg 2 i beskrivningen för växthus – se ig. 8. Om fönstrets eller
fönsterkarmens konsol inte kan komma tillräckligt nära kanterna på
ramverket, använd den medföljande extra konsolen (del 13). Du kan
eventuellt komma att själv behöva tillverka en andra, liknande konsol
– se illustrationen i ig. 8: nederst till vänster och i mitten.
C: ramverk av trä:
För träramar kan konsolerna monteras direkt i träet – se ig. 8: längst
ner – använd speciell träskruv.
välj metod ovan och fortsätt därefter enligt följande:
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10. Följ steg 3 i beskrivningen för växthus.
11. koppla bort fönsterkarmens konsol (del 9) från öppnarens armar (del
7) – och montera konsolen (part 10) på frontpanelen så nära kanten
som möjligt.
12. Montera fönsterkonsolen nära kanten på luckan på samma sätt.
13. kläm fast armarna på fönsterkarmens konsol som visas i ig. 9 – och
kontrollera att locket både kan öppnas och stängas helt. Om inte,
måste du justera konsolernas position.
14. öppna locket precis så mycket så att cylinderns gänga kan skruvas
på gängan inuti cylinderhöljet (del 3). skruva nu på cylindern tills lika
mycket av cylindergängan är synlig på varje sida om cylinderhöljet –
se ig. 5.
För justeringar, se nedan.
JUsTeringar:
Det är bäst att justera UnivenT när temperaturen i växthuset är
konstant, eftersom det tar tid innan den reagerar fullständigt på
temperaturändringar.
Om du vill att UnivenT ska börja öppna fönster vid en annan temperatur,
vrid cylindern:

Fig. 8

Medurs för att få en tidigare/större öppning.
Moturs för att få en senare/mindre öppning.
ett fullt varv motsvarar ungefär 0,5oC. Du ska vara medveten om att
temperaturen kan variera mycket i ett växthus, även vid de olika fönstren.
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