
 

 

 

Regulační matice  

Trubka pístu 

 

        Píst 

 

Fixační prvky    Korpus 

 

 

Technický popis 
Vytlačovací síla na pístu – až 20 kg. 
Teplota počátku otvírání  se reguluje od +150С do +250С. Vnější rozměry – 20 x max. 380 (mm) 
Hmotnost do  – 0,2 kg. 
 

Kompletní sestava 
Technický list - 1 ks. 
Automatický otvírač s regulační maticí  -1 ks. Fixační prvky. 

 

Návod na instalaci 
1. Instalaci otvírače provádějte zevnitř skleníku. 
2. Otvírač se připevňuje na větrací okénko namontované ve skleníku (obr1). 
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3. Otvírač upevněte na konzolu K1, namontovanou na skleník, a to tak, že zlehka zašroubujete dva šrouby do 
regulační matice otvírače (viz obr. 2). 
Při regulaci teploty počátku otvírání větracího okénka je nutno zohlednit: 
а) minimální otvírání větracího okénka — poloha, kdy matice je vyšroubována zároveň s korpusem, 
b) maximální otvírání větracího okénka — poloha, kdy matice je úplně zašroubována, 
c) počáteční poloha  — korpus otvírače zašroubujte do matice na polovinu závitu korpusu, regulaci počátku otvírání 
větracího okénka je nutno provádět z této polohy.  Délkou  závitové části korpusu otvírače regulujte počátek otvírání 
větracího okénka v rozsahu teplot od 1500С do 2500С. Při ohřívání do 150С píst vylézá za okraj pouzdra 64+/-3mm, 
při ohřívání do  2500С vylézá píst za okraj pouzdra 90+/-3mm, při ohřívání do  3500С vylézá píst za okraj pouzdra 
107+/-3mm. 
4. Upevněte konec trubky pístu na konzolu K2, namontovanou na větrací okénko pomocí šroubu a matice.  Konzolu 
maticí nestahujte, ale zajistěte ji druhou maticí, abyste zabránili samovolnému zašroubování. 

 

 

 

 

Provozní předpisy: 

1. Nevysouvejte píst násilím z korpusu. 

2. Při zašroubování otvírače podle závitu regulační matice se bude skleník větrat při nižší teplotě, při vyšroubování 

při vyšší. 

3. Na větrací okénko se musí povinně upevnit omezovací řetízek, který omezuje otvírání větracího okénka při 

závanech větru. 

4. Pravidelně v době provozu kontrolujte, zda je píst namazán. Podle potřeby naneste libovolné konsistentní mazivo 

(Litol, Solidol). POZOR! Otvírač po skončení letního období opačným postupem demontujte. Skladujte při pokojové 

teplotě. 

 

Záruka: 

1. Výrobce nese odpovědnost za bezporuchovou funkci otvírače během jednoho roku ode dne prodeje, a to pod 

podmínkou, že jsou dodrženy provozní a skladovací předpisy. 

2. Výrobce nese odpovědnost za kvalitu výrobků podle GK RF. Podnik si vyhrazuje právo provádění změn 

v konstrukci otvírače.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobce: ООО «Volya», Dubna, Moskevská oblast, tel/fax: (495) 598-5-999 

Obr 2. 

Obr 3. 


